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Ja.trocluçlo 

Neste momento, quando se prepara para iniciar a implantação do Plano 
~grol)eculrio • Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), depoi• de eeie longos anos de 
planejamento e negociaçlo, torna-ee impreecindivel uma avaliaçlo das reaie 
necessidades de adequação e capacitaçlo doe 6rgloe eetaduaie e federais 
envolvidos na sua execução, Na sua concepção, o PL~AFLORO representa um avanço 
significativo no planejamento público na regilo 1\rnazõnica, no sentido de 
compatibilizar aspectos eociaie, econõmlcos e ambientai• do deeenvolvimento 
regional. Porém, a realização destes objetivos paaearl neceaeariamente pela 
reformulaçlo e compatibilização de poltticae públicae e a capacitação doe õrglos 
geetor•• envolvido• no programa, 

Nos documentos oficiais do PLANAFLORO, eetl expreasa a preocupaçlo de 
fortalecimento institucional doe 6rg&os executores a ntvel estadual e federal, 
Em função disso, foi programada uma eêrie de atividades nas lreae de 
treinamento, assistência técnica e consultoria. Outrossim, de acordo com o 
relat6rio de "appraisal" do Banco Mundial (Relat6rio no. 8073-BR de 27,02,92), 
as propostas principais de fortalecimento institucional no lmbito do PL~AFLORO 
devem incluir "melhorias nas poltticas de recursos humanos, possibilitando aos 
õrglo• exacutoree o recrut&mento e retenção de pessoal qualificado". 

Apesar destas preocupações, existem poucas informações atualizadas e 
organizadas •obre a situação em Ci'Je ee encontra a maioria dos õrgãos executores 
do PLANAFLORO, no que diz respeito le neceeeidade• de capacitaçlo institucional 
no lmbito do programa. No preeente relat6rio, o Instituto de Estudos 1\rnaz6nicos 
e 1\rnbientais (IEA) apresenta os resultados de um breve diagnõstico institucional 
de 07 {sete) dos principais órgãos executores do PL~AFLORo,1 os principais 
assuntos abordadoa neste levantAmento foram: (1) organi2ação e estrutura 
interna, (2) atribuições atuais e previstas no PLANAFLORO, (3) quadro de pessoal 
técnico e localização, (3) polttica salarial e normas de contratação, (4) 
necessidades de capacitação técnica de recursos humanos, (5) infraestrutura e 
impedimentos l6gieticos de funcionamento doe 6rgloe, e (6) articulação e 
cooperação inter-institucional, 

Considerando as limitações de tempo para a realização da pesquisa, bem 
como ae dificuldades de obtenção de informações organizadas em muitos órgãos 
executores, o preaente levantamento tem um car&ter eminentemente preliminar,2 
No que diz respeito l questão institucional do PLANAFLORO, acreditamos que este 
relat6rio possa servir sobretudo como eúbsidio para o estudo mais aprotundado 
das questões levantadas, visando contribuir assim para a realização dos 
objetivos sociais, econômicos e ambientais do programa. 

l 
Não foram incluidos neste levantamento os seguintes orglos executores do 

PLANAFLORO: BERON, CAGERO, CAERG, CEPLAC, DER•RO, EMBRAPA, ENARO, INCRA, SEAGRI, 
secretaria E~ecutiva do PLANAFLORO, SEPLAN, e SEOSP. 

2 
O levantamento foi realiiado nas sedes doa orgloa executores em Porto 

Velho, durante o periodo de 26 de outubro a 03 de novembro de 1992, As 
informações foram obtidas a partir de documentos oficiais e entrevistas com 
funcion!rios e dirigentes dos 6rg!os pesquisados, Participaram desta pesquisa: 
Ana Lôcia da cruz (Agrõnoma, IE~·Brasília), Brent H. Millikan (Geógrafo, IEA 
Rondõnia), e João Valentin Wawzyniak (Antrop6logo), 
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l, In•tituto d• Terra• • COlonhaç:lo de Roa:uS6Dia ( ITERON) 

I - Ãtribuiçõe1 Gerai, 

o ITERON tem como atribuiçlo executar a polttica agr&ria do Estado, 
promover a di1crimina9lo e arrecadaçlo dae terras devoluta•, bem como a 
normatizaçlo de ireae urbana•• rurai•, wob •eu dom1nio • po•••, bem como manter 
um banco de dadoe •obre oe im6vei• rurais e urbano,. 

Encontra-•e em processo de elaboração um novo projete de lei fazendo 
alterações na Lei 203, de junho de 1988, Qi.18 define a, atribuiçõe• do IT!RON, 
Este projeto de lei dever& •er apresentado ainda este ano pelo governo do Estado 
para apreciaçlo da Assembléia Le9ielativa. 

II - Eetrutura Bleica 

Quando de sua criação em 1988, o ITE~ON era uma autarquia, dotada de 
personalidade jurtdica e autonomia administrativa e financeira. Porém, o novo 
projeto de lei prevê modificações vinculando-o l SEAGRI. 

Internamente, o ITERON sofreria alterações reduzindo a sua estrutura com a 
extinçlo de algumas divieõe• e departamento•• E•t•• modifioa9õe1 deverlo ser 
taml:>6m apresentada• para aprovaçlo do Legi•lativo. 

Atualmente, o ITERON apenas mantêm uma sede em Porto Velho, pois segundo 
informações do õrgão, a abertura de eacrlt6rios no interior do Estado &st! 
condicionada a liberação dos recursos, 

III- Atribuiçõea no PLANAFLORO 

l) preparaçlo e dietribuiçlo de mapae agroecol6gicoa, climatolõgicos, 
pedológicos• topogrlficos em todo o E1tado7 •egunda aproximaçlo tlo ~oneamento 
s6cio-econõmico-ecolõglcor 

2) criação de um banco de dados para registrar, atualizar e controlar 
toda• as traneaçõea fundilriaa no Estado, 

3) trabalho, oartogrlficoe e demarcaçlo de unidade& estaduais de 
conservação na zona 06 e florestas estaduais de extrativismo e rendimento 
sustentado nae zonas 04 e os, respectivamente. (As unidades estaduais j! 
decretadas com previsão de demarcação no primeiro ano do projeto incluem: 
Estaçlo Ecolõgica Serra dos Três Irmãos, Parques Estaduais de Guajar!-Hirim, 
candeias e Rio corumbiara, e Reservas Biológicee Estaduais de Rio Ouro Preto e 
Traçadal). 

4) Reservas Extrativiatasz (a) em conjunto com o INCRA, demarcaç!o e 
concessão de direitos de uso para ocupantes de Reservas !xtrativietas, (b) 
coordenação geral de outras instituições governamentaia; 

S) titulação de aproximadamente SOO fam1lias de parceiros em ãreas de 
aolo• f6rteia na zona 01 (em conjunto com o INCRA); 

-recursos financeiros do PLANAFLOROs apoio para infraestrutura ftsiea, 
equipamentos e materiais, serviços contratuais e salãrio1. 
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IV- Recuraoe Humano• 

o ITERON atê o presente momento nlo diepõe de quadro funcional efeti~o 
prõprio, poi• todo• •lo oriundos de outros õrgloe (SEAGRI, EMATER, SEAD, 
Prefeitura de Ji-Paranã, SEOUC, BASA),' Dos 48 funcionlrioe 21 vieram da EMATER, 
11 da SEAD, 03 da SEAGRI, 02 da Assembléia Legielativa, Ol da Prefeitura de Ji 
Paran6, 01 da SEDUC e Ol do BASA. Sobre oa oito funcionlrioa reatante,, não foi 
poaa1vel obter informaçõea. 

A partir da relação de funcionlrioe fornecida pelo Departamento de 
Recur•o• Humano• do ITERON obtém-ae a dietribuiçlo por categoria profissional 
indicada abaixo, 

Tabela 011 Quantitativo de Servidores por Categoria Funcional 
Instituto de Terras e Colonização de RondOnia - ITERON 

Categoria Funcional 

Engenheiro Agronõmo 

Engenheiro Florestal 

Soci6logo 

Economista 

Engenheiro Agrimensor 

Administrador 

Jornalhta 

Analieta de aistemas 

Tfcnicc em adm. • finanças 

T6cnico Agr1cola 

T6cnico Agropecu6rio 

Aeaietente Administrativo 

Agente Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

Secretlria 

Arte Finalista 

Motorista 

Meclnico 

Auxiliar de serviços gerais 

TOTAL 
Fontes ITERON - outubro de 1992 

Rival 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

Mldio 

Mêdio 

Mêdio 

Hêdio 

M6dio 

Médio 

M6dio 

Médio 

Admin. 

Admin, 

Admin. 
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como foi salientado acima, uma dae atribuiçõe1 do ITERON con1iete na 
preparaçlo de mapas e trabalhos eartogrA!ico,, porêm nlo conta com nenhum 
Cart6grafo no 1eu quadro funcional. Nlo existem também advogado,, embora eeéa 

'l eompetlneia do ITERON a execuçlo da polttica agr6ria no E1tado, que envolve 
inúmero• aspecto~ jurtdico1. No caso do PLANAFLORO, por exemplo, a conceaslo de 
ueo para ocupantes de Reservas Extrativista•• titulaçlo de aproximadamente 500 
famtliaa. Contraditoriamente, n!o hã funcionArios no ITERON com experiência 
profi11ional anterior em q,Jestões !undiAri•• para executar a polttica agrlria do 
Estado. 

Eet6 prevista a realizaçlo de concurso público para contratação de pessoal 
para o pr6ximo ano, ma, depende ainda de aprovaçlo na Aa1embl6ia Legislativa. 

Em outubro/92 a faixa salarial doe funeion6rios com Nivel Superior~ NS do 
ITERON estava entre CrS 801,322,43 e Cr$ l.057.383,27, como sallrio bãsico, Não 
foi poss1vel obte~ informações eobre a faixa ealarial dos funcionãrioa com Nivel 
M6dio - NM ou Auxiliar - NA, 

V - orçamento e Infraeatrutura 

oa dadoa sobre orçamento não &e encontravam di1pon1veia quando da 
realização do levantamento, impossibilitando deeta maneira qualquer anlliee. 

O lTERON possui apenas uma sede em Porto Velho onde concentram-se todas as 
suas atividades. ! evidente a carência em eq,Jipamentoe para a realização das 
atribuiç~es previstas atê mesmo pela lei que criou o 6rglo, independentemente do 
PLJWAFLORO. 

VI - Artieulaçlo Interinstitucional 

No plano institucional, o ITERON deverl atuar em conjunto com o INCRA 
para ••tabalecer uma pol1tica de regularizaçlo da terra• a prlticaB a serem 
observadas dentro do Estado. O convenio que deveria ter sido aeeinado entre o 
INCRA e o Governo do Estado, definindo os termos da cooperaçlo, ainda não paeea 
de um Protocolo de Intenções assinado em junho de 1991, Desde então pouco tem 
sido feito para assegurar condições para uma atuaçlo conjunta. 

Sobre e1ta questlo, 6 importante salientar que, ainda que reduzido o 
patrimõnio fundilrio do Estado em relaçlo ao da Unilo, o Decreto Federal 
no.2.375 de 27/11/87, que revogou o Decreto Lei Federal ll,164/67 e seus 
decretos regulamentares, abre a possibilidade de requisições, através de 
projeto•, de tran1ferências patrimoniai• de recursos fundiA~io1 da União para o 
Estado, uma vez conhecida a situação fundiAria estadual. Atê o momento, nenhuma 
iniciativa foi tomada neste •ontido. A falta de ••trutura do ITERON 6 Ym do• 
fatoraa que contribuem para este impasse. 

No que diz respeito la Reservas Extrativistas, precisa-se de uma anãliee 
maia aprofundada sobre a convêniencia de eua criaçlo em n1vel federal ou 
estadual. o ITERON, em função da eua falta de estrutura e as limitações de sua 
competência, encontraria grandes dificuldades em coordenar ae atividades de 
outros 6rg!os executores nas Reservas Extrativistas, conforme previsto no 
relatório de "appraieal" do Banco Mundial, P~eciea-ee definir uma estratégia 
para a criaçlo e implanta~lo de Reservas Extrativistas, contemplando o papel de 
6rgloe estaduais, federai,, comunidades locai,, e organizações nlo- 
9overnamentai1. 
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No caso da segunda aproxima9!0 do zoneamento 16cio-econ~mico-ecolõgico, o 
ITERON precisar& articular-se com v!rias instituições, inclueive: Secretaria de 
Assuntos Estratégicos/PR, Comise!o Estadual do Zoneamento Sõcio-econõmico 
ecolõgico, Comies!o Normativa de Programas da Area ~iental do PLANAFLORO, 
prefeituraa municipaia e comunidades locai•. 

O ITERON deve se articular com o Centro de sensoreamento Remoto da SEOA.M 
na elaboração de mapas temãticos, neceeeArioe para uma afrie de atividades 
(zoneamento, pesquisa e implantação de unidades de coneervaç!o, situação 
fundiAria, etc,}, · Porém, até o momento os dois 6rg!oe nlo definiram eetrategiae 
para fazerem uso adequado do equipamento, nem qual a estratégia para a 
realização de taie trabalhos. 

Em resumo, existem vlrios exemplos da necessidade de uma boa articula9!0 
entre o ITERON e outros orgãos governamentais e organizações nlo•governamentais, 
Porém, isso se torna impoestvel sem a estruturação do orglo e uma definição 
clara das suas atribuições. 

VII •• Conclullo 

Precisa-se de uma definição clara sobre como o ITERON terl uma atuaçlo 
efetiva na questão fundiãria em Rond6nia, ~s principai1 queetõee elo: (1) ee o 
ITERON aesumirl atribuições legais e efetivas sob o patrimOnio fundilrio do 
Estado, em relaçlo ao INCRA, e (2) se o õrglo ter, um plano de cargos, sal6rios, 
e capacitação técnica l altura das demandas que elo previetae no PLANAFLORO, 

Aguardar a liberaçlo dos recurso& para definir estrat6gias de trabalho e 
iniciar a organização administrativa poderâ implicar em atraso no inicio da 
implementação das ações previstas, porque oe ajustes necesslrioe podem demandar 
muito tempo. Ieto 6 eepeciftlment• prohlemttico no caio do• recur1na humnnos. 
Mesmo realizando um concurso público para completar o quadro funcional, é 
preocupante o fato de que atê o momento nlo estejam atuando profissionais 
capacitados em virias lreaa que competem ao lTEROH, 

2. Secretaria de Estado de Deaenvolviaento Allbiantal • SEDAM 

I - Atribuições Gerais 

·De acordo com o seu regimento interno (Decreto n• 5.184, de 22/07/1991), 
as principais atribuiçOes da SEDAM incluem: Formular, coordenar, avaliar, 
exe~utar e fazer executar a polttica estadual de prote.lo ao meio ambiente e da 
preservação e coneerva~ao, uso racional, fiecalizaçlo, controle e fomento doa 
recursos naturais, bem como compatibilizar o desenvolvimento s6cio-económico com 
as diretrizes do Plano Geral de Proteção ao Meio Ambiente. 

II - Estrutura Blsica 

(l) Direção e gerência: Secretaria 

(2) Apoio e aeseseoramento1 Gabinete, Aeeeseoria e Coordenadoria da 
Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Politica Ambiental 
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(3) Atuaçlo instrumental, NQcleo Setorial de Planejamento e coordenaçlo - 
NUPLAN e Nõcleo Setorial de Adminietraçlo e Finança, - NAF 

(4) Execução program6~ica: 

• Cepartamentc de Desenvolvimento Florestal e raun1•tico 
• Departamento de Controle e Fiscalizaçlo 
• Departamento de Ecologia Humana 
• Departamento de Meio Fisico 

(5) Atuaçlo·em nivel local, 

• Unidade Operacional de conservação - UOCON (nas unidades eetaduaia de 
conservação de preservação, num total de 29) 

• Unidades Operacionais de Desenvolvimento Ambiental - UODAM {eacritõrioa 
locai• e regionais, num total de 26)1 

III - Atribuições no PL~~FLORO 

1) estabelecer e manter cinco parq,Jes estaduais (Guajarl-Mirim, Serra doe 
Pareci•, Candeias, Serras dos Reia, e Rio Corumbiara), duas reservas biológicas 
estaduais (Ouro Preto, Traçadal), e uma estaçlo ecol6gica estadual (Serra doa 
Trê1 Irmãos), abrangendo uma 6rea total de aproximadamente 1.1 milhão de 
hectare11 elaboração e gerenciamento de planos de manejo das unidades estaduais 
de coneervaçloJ 

2) apoio técnico para cinco munic1pios nae ionae 01 e 02 (Porto Velho, 
Colorado d'Oeste, Rolim de Moura, Vilhena e Ji-Paranl) no estabelecimento de 
parque• naturais municipais, cada um com lrea de 200 a 500 hectares. 

3) em conjunto com o Pelotlo Florestal/PH: (a) fi1calizar e proteger os 
limite• de unidade• de coneervaçio, ireaa ind1genaa, • re1erva1 extrativistas; 
(b) fiscalizar desmatamento& ilegais, transporte de madeira, e queimadas. 

4) em conjunto com o IBN-\Ai (a) promover, eupervieionar e promover 
atividades de pesca, (b) proteger espécies de fauna ameaçada, de .extinçlo1 

5) reduzir poluição h!drica e regietrar e controlar outras atividades 
poluente,, através de (a) estabelecimento e operação de um laboratório para a 
aniliee da qualidade da igua, (b) levantamento, cadastramento, licenciamento de 
atividades poluentes em ireas criticas; (c) campanhas educacionais e atividades 
de treinamento relacionadas; 

6) manejo florestal, (a) demarcar, estabelecer e proteger OB florestas 
estaduaia na zona os, abrangendo uma irea total de aproximadamente 1,e milhões 
de hectares (b) desenvolvimento de um projeto piloto na Floresta Estadual de 
Rendimento Suetentlvel do Rio Sio Oomin9os, incluindo preparação de inventãrio 
florestal e plano de manejo, (e) desenvolvimento e implementação de planos de 
manejo de 23 reservas em bloco, abrangendo uma ârea de aproximadamente 105.000 
hectares, na região dos PAe Urup&, Machadinho e Cujubim; (d) desenvolvimento de 
uma reserva em bloco no PA Machadinho como projeto piloto, incluindo preparação 
de plano de manejo e plano de aç!o detalhado, com a participação de agricultores 
e seringueiros, supervis!o de atividades extrativistas, e repoeiç!o de recursos 
naturais, (e) fortalecimento e eupervislo de atividade• madeireiras em todo o 
Eetadc, e (f) levantamento• sobre o setor florestal. 
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7) aaeiettncia t6enica e apoio para entidade• locai• naa atividades de 
benetieiamento • comercializaçlo de produtos dai Reserva, Extrativistas 
(incluindo projeto piloto na RESEX do Rio Ouro Preto); 

8) no componente de pes(J\liea agroflorestal, a eer realizada em conjunto 
eom a EMBRAPA, CEPL~C e SEDAM dever! realizar estudoe sobre eultivos perenes 
alternativos para 1i1temaa de cons6rcio e manejo flore1t1l, · 

9) no componente de extensão rural: assietência t6cnica para 
aproximadamente 3.000 agricultores em manejo floreetal • •i•tema• de manejo. 

Recursos financeiros do PLAN~F~ORO: manutenção de eacritõrios locais 
existentes e conatruçlo de 06 novos eecritõrios, obras civis, equipamento•, 
materiais, infraestrutura bAsica para reservas, sallrio• e outro• custos 
operacionais; 

IV - Recurso& Humanos 

oa dados obtidos na SEDAM consistem em duas listas com ae seguintes 
informações: a) distribuição dos funcionãrios por formaçlo profissional; b) 
distribuição dos funcionãrios por categoria funcional e localizaçlo. Contudo, 
es,es dados mostraram-se inconsistentes para uma avaliaçlo do quadro de recursos 
humano• da Secretaria, tendo em vieta a nlo correspondência entre ambas as 
tabelas, Por exemplo, o quantitativo de algumas categoria• funcionais 6 
diferente na• duas liatae; o total de funcionlrioe na li•ta por formaçlo 
profieeional supera em mais de sessenta a que apresenta, inclusive, os 
funcionãrios cedidos por outros õrglos. Também nlo ee tem idéia de quantos 
funcionários da Secretaria foram cedidos para outroe 6rgloa, Além disso, tais 
listas não estio datadas, o que impossibilita saber o grau de atualização das 
mesmaa. 

Eaee fato demonstra uma falta de organização do setor de recursos humanos, 
bem como o precário controle interno da SEDAM com relaçlo a essa questão. ~s 
entrevistas realizadas com funcionários do 6rgloe teunbém nlo proporcionaram 
maior precisão quanto aos dados fornecidos, embora tenham evidenciado 
insuficiência de pessoal técnico e administrativo, bem como a necessidade de 
capacitação. Para uma an!liee mais coneietente, eerA neceseãria uma checagem dos 
dados. Recomenda-se também uma entrevista com o dirigente da Secretaria sobre o 
•••unto. 

~ contratação de pessoal pela SEDAM ê via concurso público, e a pol1tica 
salarial obedece as regras definidas pela Secretaria Estadual de Administração. 
Atualmente, o nivel dos sal6rios apresenta-se baixo, Dados da folha de pagamento 
demonstram (J\le um técnico em agropecuãria (nivel médio) a um de nLvel superior 
trabalhando no interior ganham respectivamente Cr$ 761.116,51 e Cr$ 
l,708,000,00; um agente administrativo trabalhando na sede ganha hoje Cr$ 
1.1so.ooo,oo, incluindo a gratificação, Essa •ituaçlo tem provocado uma evasão 
de t6cnicos do Estado, A expectativa 6 que esse problema venha a ser sanado com 
o plano de cargos e ealArioe, mas, segundo infonnayõea obtidas na SEDAM, parece 
que a proposta em discusslo não atende à necessidade. 

V - Orçamento e Infraestrutura 

Os recursos orçamentãrioe da SEDAM tem duae origens:·Estado e Banco 
Mundial, através do Programa Nacional de Meio Ambiente - PNMA, 
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Em outubro/92, o orçamento da Secretaria eetl em Cr$ 33.990.354.752,00, 
devendo aer alterado atê o final do ano função da aprovaçlo do plano de cargos e 
eal6rio1. 

Quantos aos recurso• provenientes do PNMA, foram da ordem de Cr$ 
169.000.000,00 em 1992, aendo Cr$ 39.000.000,00 de contrapartida do Estado. 
tsaea recursos 1!0 deatinados às seguintes atividades: a) reformulação da 
legielaçAo ambiental do E&tado1 b) treinameto do pessoal de eenaoriamento 
remoto, e) eiatematização e automatização de dados para monitoramento ambiental, 
d) manutenção corretiva e preventiva doe equipamentoa da lrea de eeneoriamento 
remoto. 

O montante de recursos destinados & SEDAM tem-ae moatrado insuficiente 
para a execuçlo de euas atividades, prejudicando, eobretudo, o desempenho 
técnico. Além disso, o atraso na liberação de recursos financeiros, tanto por 
parte do Eetadc quanto do governo federal, através do PNMA, comprometem o 
cumprimento das metas estabelecidas. 

Quanto I infraestrutura atual da Secretaria, apresenta-•• precãria, 
principalmente, com deficiência de transporte• equipamento• t6cnicoe • 
adminiatrativos. Aa instalações físicas também deixam a desejar, sobretudo no 
interior. Existem ainda problemas de insuficiência de recursos para diãrias e 
manutençlo de frota e equipamentos. 

VI - Articulação Interinetitucional 

Além do !811.MA, a SEOÃM mantém, atualmente, outros convênios com 01 
seguintes 6rglosi a) Fundação Instituto de Meio Ambiente - FIMA, para instalaçlo 
do Parque Municipal de Porto Velho; b) SEAGRI, EM.ATER e CEPLAC, para treinamento 
em extenslo florestal, onde a Secretaria atuarã mais como normatizadora1 e) 
Prefeituras Municipais, para produção de essências floretais e plantas 
medicinais. Atualmente, são dei projetos, d) PACA (organização nlo 
governamental), para a realização de um viveiro em cacoal. 

Todos eesee convênio• estio no lrnbito do PLANAFLORO e dependem da 
liberaçlo do racurao para sua execuçlo. 

Quanto ao convênio com o IB~, sua execução apresenta problemas tanto de 
ordem financeira, devido ao atraso na liberaçlo doe recurace, quanto de ordem 
legal• de responsabilidade técnica. 

VII - conoluslo 

A situação exposta acima demonstra ae prec&riae condiçõe1 da SEOAM para o 
cumprimento de sua competência regimental. O problema agrava-se diante das 
enormea atribuições dessa secretaria no &mbito do PL1\NAPLORO, Slo prementes as 
eeguintee iniciativaa1 

• Adequação do q..iadro de pessoal àe reais necessidades da SEDAM para o 
cumprimento de suas funções, bem como o desenvolvimento de um programa de 
capacita9lo de recursos humano, envolvendo pessoal técnico e administrativo; 

• Refcrmulaçlo da atual politica salarial e implantação de um plano de 
cargos e eallrioe condizente com as neceeeidadee da SEDAM; 

• Maior aporte de recursos financeiros e mais agilidade na sua liberação; 
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• Organizaçlo e •ietematizaçio doe diver•o• setor•• na SEDAM, com vistas à 
promoçlo de um melhor controle interno, 

• >.mpliaçio, moderniiaçAo e manutençlo de equipamentos e instalações, 

• Readequação dae atrib~ições legais, tendo em vi•ta o de•empenho de 
atividades conjuntas com outros 6rgios em ntveia estadual e federal para a 
axecuçlo da polttica ambiental. 

3. Coapanbia da l'oU.ciaeento Florestal - Cia P rlo 

I - Atribuições Gerais 

As atribuiç6e1 e o funcionamento da Cia P Flo eetlo çontidoe no Eetatuto 
da Policia Militar. 

II - Eatrutura Blsica 

Quanto a sua estrutura, a Cia P Flo 6 con•titutda por 4 Pelotões de 
Policiamento Floreetal • Pel P Flo, aendo cada um composto por 3 Grupo, de 
Policiamento Florestal - Gp P Flo. oa Pele Gp P Flo deetacados 110 chamados de 
Bases Ambientais. A1sim, a eia P Flo comporta 11 Bases Arnl:>ientais: 3 Sedes de 
Pel P Flo e 8 Gp P Flo destacados. A Sede da Cia P Flo eatl no munictpio de 
candeias. 

III - Atribuições no PLANAFLORO 

-em conjunto com a SEDAM, IBAMA e FUNAI1 (a) fiscalizar e proteger limites 
de unidades de conservação, Areas ind!genae, e reservas extrativistas, (b) 
fi1calizar deematamentos ilegais, transporte de madeira, e queimadas, 

-recursos do PLAN~FLORO: equipamentos e construção de p6stoa de controle e 
outros custos operacionais 

IV - Recursos Humanos 

A Cia P Flo conta, atualmente, com um corpo funcional de 175 policiais, 
distribuídos por companhia, pelotões e grupos em treze Hunicipioe (Porto Velho, 
Guajar6-Mirim, Ariqi.iemes, Machadinho, Jaru, Ji•Paranl, Alvorada, São Miguel, 
Costa Marques, ~lta Floresta, Pimenta Bueno, Vilhena e Cabixi). Nenhuma dessas 
divisões eetl completa, monetrando-se o efetivo insuficiente no momento. Existe 
uma previsão de triplicar esse contingente em 1993. os funcionlrioe são 
normalmente recrutados internamente na Policia Militar, a qual tem a competência 
para r•alizar concur•o p~blico vi11ndo a contrataçlo de P•••oal, • treinados 
para atuar na Companhia, 

Verificou-se também na Cia P Flo o problema de sallrios baixos. De acordo 
com 01 dados fornecidos, a renumeração liquida de alguma• categorias blsicaa 6 a 
seguintei (1) Capitão PM1 CrS 3,743,247, (2) Tenente PM1 Cr$ 2.091,587, (3) 
Sargento PM (nível 01): Cr$ 1,806,254, (4) Soldado PM (SD-l)s Cr$ 887,599. 

V- Orçamento e Infraestrutura 

A Cia P Flo nlo 6 uma unidade gestora. o recurso para execução de suas 
atividades ou ê repassado pela corporação cu vem dos convênios firmados com 
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outros 6r9loa. No momento, o 6nico convênio em vigência 6 com o ?BÁMA, cujo 
recurso atende apenas os gastos com combuettvel. Ou eeja, 6 insuficiente para a 
execuçlo das atividades, O que tem ocorrido é a utilização de recureos pr6prios 
para a realiiaçlo do trabalho, comprometendo a qualidade do mesmo. 1 

Outro problema, além da insuficiência, 6 a descontinuidade na liberaçlo de 
recur•o•, Mai• uma vez, prejudicando 01 trabalho•. 

A eituaçlo da atual infraestrutura 6 preclria. Ae instalações ou alo 
insuficiente ou inadequadas, Com exceçlo de Costa Marquee, cada um doe outros 
municípios possui ~ma viatura, num total de treze. Também dispõem de Toyotae e 
embarcações, Eeea frota, além de pequena não estA em boas condi9ões por falta de 
manutenção, 

O desaparelhamento dos 6rgãos de fiscalização faz com. que eaea atividade 
nlo funcione a contento. Principalmente, tendo em vista que os madeireiros 
contam com veículo• melhore, e mai• moderno,. A limita;lo d• viatura, tem 
impoe1ibilitado a execução de uma grande opera9io no E•tado, que eerla 
nece••lria no momento, 

VI - Articulaçlo Interinetitucional 

Atualmente, a Cia P Flo mantêm convênio com 01 seguinte, 6r9los1 a) FONAI, 
para atuação em lreaa indígenas, visando a fiecalizaçlo de retirada de madeira e 
invasões, b) SEDAM, para controle de desmatamento e queimadas, e) IBAMA, para 
execu9io da polttica de policia florestal, principalmente, fiscalização do setor 
madeireiro, setor peeq,..ieiro, ãrea de ca9a, derrubada e queimada1 d) ELETRONORTE, 
para fiscalização dae atividades de caça e pesca no lago da ueina de Samuel. 

VII - Conclulllio 

De acordo com a1 informações obtida,, •• principaie dificuldade, para 
execução do PLANAFLORO que precisam ser superada,, no ca,o da Cia P Flo, elo as 
eeguintees 

• Aumento do efetivo e capacitaçlo de peesoal, 
• Aparelhamento adequado doe 6rgloe de tiacalizaçlo1 
• Aporte maior de recursos e sua liberaçlo em tempo hlbil e pré 

determinado • 
• Pagamento de eallrios mais condizentes com as funçõe1 

4, In1tituto 8ra1Ueiro do Meio Aabieate • do• llecur•o• Naturai1 
Renov,veh (IBAMA) Superintendeacia E•tadual de lond&nia 

r 1. 1 - Atribuiçõe• Geral• 

Segundo define o seu Regimento Interno (Portaria n• 1,194, de 14/11/89), a 
Superintendência Estadual de Rondõnia é subordinada administrativamente à 
Presid!ncia do 6rglo e tecnicamente àe Oiretoriae do IBAMA, Sua atribuiçlo 
principal ê operacionaliiar planos, programas e projetoa, em sua ãrea de 
juriediçlo, bem como supervisionar atividades executada, pelos centros de 
Treinamento e de Pesquisa, Estações de ~quicultura, Unidades de Conservação e 
outras que lhe sejam subordinadas, e especialmente: 
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-propor o desenvolvimento de atividades que atendem a problemas 
espec1ficoa de meio ambiente, proteçlo e coneervaçlo de recur,01 natural, 
renovlveis, em nival estadual, 

-desenvolver e1tudoe e propor a Diretoria de Eco,1i1tema1 a criaçlo de 
nova• Unidade• de Con1ervaçlo1 

-analisar, avaliar e submeter l apreciaclo da Administraçlo Central, 
propostas de ações apresentadas pelos diverso, segmento, da 1ociedade e 
instituições põblicas estaduais e municipais1 

-organizar, orientar e coordenar a execução das atividades fina da 
Autarquia; 

-executar, em nivel estadual, as competências de natureza administrativa 
do In1tituto1 

-desempenhar, em ntvel estadual, outras atividade• de natureza técnica de 
responsabilidades da Autarquia, 

-supervieionar, sob orientaçlo t6cnica das Diretorias, a administração doe 
Centros de Treinamento e de pesquisa, Estações de Aquicultura, Unidades de 
Coneervaçlo e demais unidades descentralizada• reepon•lvei• pela 
operacionalizaçlo dae atividades do Instituto, em 1ua juri1di9lo1 

-articular, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Coordnaç!o, as 
19õe1 do Instituto com aq,.ielae executadaa pelos 6rglo1 eetaduaie e municipais, 

II - Estrutura Bleica 

A Superintendência Regional do IBAMII em Rondônia tem a •eguinte estrutura 
b61ica1 

(1) Secretaria 
(2) ABBeseoria 
(3) coordenadoria de Adminiatraçlo e Finanç~a (COCIF) 
(4) Coordenadoria Técnica (COTEC) 
(5) Serviço de Defesa Ambiental (SOA) 
(6) Unidades Descentralizadas 

A COTEC tem a eeguinte estrutura internas 

(1) Area de Recursos Naturais Renovlveie (Sub-Area de Manejo Florestal e 
Faun!stico1 Sub-Area de ordenamento e desenvolvimento de atividades pesqueiras, 
Sublrea de traneformaçlo e eomercializa9lo)1 

(2) Area de Ecossistemas 
(3) Area de Incentivos a Pesquisa e Divulgação 

o SOA tem a seguinte estrutura internai 
(1) Area de Fiecalizaçlo da Fauna e da Flora 
(2) Area de Fiscalizaçlo de Fontes Poluidoras e Controle Ambiental 
(3) Area de Registro Geral 
(4) Area de controle 

As unidades descentralizadas incluem: 

(1) Parques Nacionais (Parque Nacional do Pacaa• Novo•) 
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(2) Reserva• Biol69ica1 (Reserva Biol6gica do Guapori, R•••rva Biolõgica 
do Jar6) 1 

(3) Florestas Nacionais - FLONAe (FLONA do Jamart, FLONA do Bom Futuro) 
(4) Postos de Controle e Fiscalização - POCOF (~riqueme1, Ji-Paranl, 1 

Pimenta eue~o, Rolim de Moura, Vilhena, Guajarl-Mirim, coita Marques, 
Pimenteira, Abunl)I 

- ~e.,._Jo ~ o.r~ 

III - Atribuições 'no PLANÃFLORO 

l) rehabilitação de g\latro unidadea federais de con•ervaçlo (Parque 
Nacional doa Pacaae Novos, Reserva Biológica do Guapor6, Reserva Biolõgica de 
· ~ú, Estação !col6gica de Cuniã) atualmente em precAria• condições, 

2) racionalizar reservas florestais na zona 01, ajudar a implementar 
plano• de manejo 1ustentlval nas zonas 04 e 051 

3) atuação em conjunto com o Pelotão Florestal e SEDAM na1 atividade, de 
fi1caliza9lo e proteção florestal, 

4) em conjunto com a SEDAM: (a) promover, superviaionar e promover 
atividades de pesca, (b) proteger espécies de fauna ameaçadaa de extinçlo1 

-recur•os financeiros do PLANAF.LOROs alojamentos, p6stoa de controle, e 
outro• cuatoa operacionaie 

IV• Recureoa Humano, 

Ãtualmente, a Superintendência Estadual de Rondõnla conta eom 191 
funcion&rios, distribuídos segundo as tabelas 01 e 02. 

segundo demonstram os dados, esse quantitativo 6 insuficiente, jA que 
algumaa Area• estio totalmente desprovidas de pessoal, como 6 o caso dae 
seguintes Unidades Decentraliiadas1 Reserva Biolõgic& do Guaporê, Floresta 
Nacional do Jamari, Floresta Nacional do Bom Futuro e Poato de Controle e 
Fiscalização de Abunl. Outras 6reae apresentam deficiência quantitativa, como, 
por exemplo, o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado dae Populações 
Tradicionais (CNPT) e o Posto de Controle e Fiscalização de Pimenteira, que 
contam apenas eom um funcionãrio de nrvel médio, cada um. Outra• ainda 
apresentam carência de pessoal g\lalificado para o bom desempenho das 
atribuições definidas no Regimento Interno do Org!o, como, por exemplo, o 
Serviço de Defesa 1\mbiental, que nlo çonta com nenhum t6cnico de nível superior. 

A polltica salarial do 6rgão:segue as regras definidas pare oa õrglos 
federai, (Lei 7,596/87), Quanto à contrata9ao de pea1oal, 6 via concur10 
pôblico, mas não estA ~utoriiada no momento pelo governo federal, 
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Tabela 01: ouantitativo de Servidores por Categoria Funcional 
Superintendência Regional do IBAKA-Rondõnia 

Cate9oria runeional 
Engenheiro A9rOnomo 
Engenheiro Floreetal 
Engenheiro Civil 
Economi•t•. 
K6dico-veterinlrio 
Procurador Autlrquico 
Peic6lo90 
Administrador 
A11istente social 
Zootecnieta 
T6cnico em aeeunto1 educacionai1 
T6onico em comunicaçlo social 
T6cnico em agropecuAria 
T6onico em contabilidade 
T6onico em colonizaçlo 
Agente admini1trativo 
Agente de defeaa florestal 
Agente de atividade agropeculria 
Agente de inapeçlo de pesca 
Agente de transporte fluvial 
Agente de portaria 
Agente de limpeza e coneervaçlo 
Agente de eaOde pOblica 
Agente de serviços em engenharia 
Artifice de meolnica 
Art1fice de eletricidade 
Auxiliar operacional de serviço• diverso, 
Motori1ta 
TOTAL 

Quantidade 
03 
06 

01 
01 
03 
01 
01 
01 
01 
04 
01 
01 
04 
01 
66 
16 
10 
02 
06 
22 
01 
01 
01 
02 
02 
21 
08 

191 

Fonte, IBAMT\: Superintendência Estadual de RondOnia, outubro de 1992 
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Tabela 021 Quantitativo de Peaaoal por Grupo 
IBAHA - Superintend,ncia Eatadual de Rondõnia 

SETOR / NIVEL Superior H6dio 

Gabinete 02 03 

Procuradoria Jur1dica 03 01 

Serviço de D•f••• Ambiental -- 19 

Educação Ambiental os 01 

COTEC 03 03 

COAF 03 25 

CNPT -- Ol 

FLONA do Jamary -- 02 

REBIO JarG -- 01 

PARNA Pacaae Novos -- 02 

POCOF Guajarl-Mirim -- 09 

POCOF Rolim de Moura -- 08 

POCOF coita Marques -- 07 

POCOF Pimenta Bueno 01 06 

POCOF J!•Paranl 03 09 

POCOF Ariqueme• 02 10 

POCOF Vilhena 01 06 

POCOF Pimenteira -- 01 

'J!O'?AL 23 114 

J 

Auxiliar 

07 

04 

21 

04 

01 

03 

02 

03 

03 

03 

02 

01 

5t 

Fontes IBAMA1 Superintendência Estadual de Rondônia, outubro de 1992 

V - Orçamento e Infraestrutura 

Os recursos orçarnentãrioa do IBAMA são provenientes de trls fontes; 
Tesouro Nacional, Banco Mundial e receitas próprias. 

As Superintendências Estaduais não constituem unidades gestoras, sendo a 
adminiatraçlo dos recursos centralizada na sede do IB~ em Braeília, Cada 
setor na Superintendência relaciona-se administrativamente eom a Diretoria 
Têcniea correspondente na Sede, a q,.1al recebe euae programaçõea, bem como envia 
os recursos necees&rios para a execução doe projetos, Tal procedimento, aliado 
àe descontinuidades ai:lminietrativas pelas quais tem pasaado o 6rglo (eomente no 
ano de 1992, o IB~ jl teve (l\latro presidentes), provoca atraso ~a libera;ão 
dos recursos, prejudicando enormemente o cumprimento dae meta, estabelecidas. 
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Na Superintendência Estadual de Rondônia, o setor re•poneivel pelo 
orçamento não dispõe de informações consolidadas sobre o montante doa recursos 
previetoe e efetivamente recebidos para a execução das diversa• atividades. Esse 
dado e6 pode aer obtido através de levantamento em cada eetor re•ponelvel, ô que 
evidencia uma deficilncia de controle interno no orglo. 

Por outro lado, o• recursos financeiros gerado, pela• receitas próprias da 
Superintendência têm duas deatinaçõea1 a) o Fundo de Repo•içlo Florestal, 
administrado pelo governo federal através do Ministério da Economia, no caso da 
arrecadação florestalr b) a Conta do IBF>..HA, no caso das demais receita&, ~ 
redistribuição des.aee recursos obedece normas e critérios previstos em 
legislação federal, e o seu retorno para Rondõnia não ocorre na mesma proporção 
da contribuição estadual, Essa drenagem de recursos do Eetado para a União vem 
prejudicando a viabilização de um ordenamento do setor madeireiro, bem como a 
execuçlo da pol1tica florestal estadual em geral, 

A deficiência orçamentlria da Superintendência reflete-te também na 
preclria lnfraeetrutura que o Org~o apresenta para o cumprimento de euae 
atribuições, sobretudo no interior. Tal eituaç!o compreende falta de ve!culoe, 
estruturas fteicae inadequadas, inexistência de recuraoa para pagamento de 
dilriae, combuet1vel • manutenção, etc. 

VI - Articulaçlo Interinstitucional 

A Superintendência Estadual de ~ondõnia atua no deeempenho de virias 
atividade• em cooperaçlo com outros 6r9loe 9overnamentaie atrav61 da celebração 
de convênios. Atualmente, existem convênios comi a) Secretaria da Agricultura - 
SEAGRI, para execuçlo doe projetos Quel~nioa, Heveicultura e Plano de Manejo de 
Rendimento Sustentado; b) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropeculria - EMBRAPA, 
para montagem de laboratório de anãliee de borracha; e) Empresa Brasileira de 
Aesietêncla Técnica e Extenelo Rural - EKATER, para aeaietência t6cnica a 
seringueiros, d) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SED1'Jo!, para 
execuçlo de atividades como autorizaçlo de desmatamento, corte seletivo, 
autorizaçlo de queima e fiscalização em geral, e) Pelotlo Flcre1tal, para 
atividade& de fiscalizaçlo. 

Através do convênio, o IB1'.Ml\ confere aos 6rglos e1taduai• a competência 
para executar ações que legalmente lhe dizem respeito na conduçlo da pol1tica 
ambiental, Ficam também definidas ae colaborações em termos de recures humanos e 
financeiros. 

Atualmente, o convênio IB~/SED1'Jo! apresenta problemas tanto de ordem 
financeira, devido a atrasos na liberação de recursos por parte do IBAMA, q,.ianto 
legai,, Por exemplo, o fato da SED1'Jo! poder fiscalizar mas nlo ter poder de 
autuar (a SED1'Jo! 16 autua dentro da legialaçlo estadual), limitando sua atuação. 
outro exemplo diz respeito à atividade mineradora1 a SEDAM 6 quem tem a 
compettncia do licenclamento e da fi1calização, embora nlo po••• autuar, 
enquanto que o ISA.MI\ e6 age eupletivamente, ou eeja, na ausência da SEDAM, ou em 
se tratando de lrea federal (Decreto 94.274/90). Tais especificidades demonstram 
uma execuçlc confusa com prejutzos na prltica. 

VII - Conelualo 

A avaliação acima demonstra, no caso da Superintendência Estadual do 
IBAMA, uma a6rie de medidas neceseãriae l adequação de •u•• condi;ões para um 
bom desempenho na execução do PLAN~FLOR01 
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• Ampliação do quadro de pessoal visando sanar•• deficitnciaa atuai,, bem 
como reciclagem técnica para um melhor desempenho dae atribui96•• do 6r9lo1 

• Recuperaçlo e ampliaçlo da infraeetrutura fteica, 1obretudo no inte'rior1 

• Maior aporte de recursos financeiroa e agilidade na 1ua liberaçio, 

• Modernizaçlo da estrutura adminiatrativa, com deecentralizaçlo de 
atividades, bem como maior autonomia na gestão doe recur101 financeiro,, 

• Readequaçlo dae atribuições legais doa 6rg&oe competente• vieando a 
pritica daa atividade• concern~ntes à execuçlo da pol1tica ambiental, 

• Ordenação do setor madeireiro, visando um maior controle dessa atividade 
e de aeue impactos no meio ambiente. 

5. Fundaçlo Nacional do Indio (ruNAI) 

1 - Atribuições Gerai• 

A Fundaçlo Nacional do Indio - FUN~I, 6rglo federal com atuaçlo nacional, 
tem sua atribuição definida pela Lei 5371 e pelo aeu Eetatuto Interno, que ê a 
de exercer as diretrizes e garantir o cumprimento da política ind1genista da 
União, visando o respeito l pessoa do tndio, às instituições• comunidades 
indigenaa, a garantia da posse permanente dae terras e do usufruto exclusivo doe 
recursos, a preservação do· equilibrio biol6gico e cultural do 1ndio no seu 
contato com a comunidade nacional resguardando a aculturação eapontlnea, 

como atribuições especificas à FONAI competes gerir o patrimõnio indlgena1 
promover levantamentos, anAlises, estudos e pesquisas; promover a prestação de 
assiatência mêdico-eanitAria1 promover a educação de base, deapertar o interesse 
da aociedade pela causa indigena e exercer os poderei de repre1entaçlo ou 
aaaiatlncia jurídica inerente ao regime tutelar. 

A FUNAI teve suas atribuições pulverizadas entre diferentes 6rgloe a 
partir da aseinatura doe Decretos 23, 24, 25 e 26 em fevereiro de 1991, os quais 
atribuem respectivamente1 (1) à Fundação Nacional de Saúde, e encargo de prestar 
assistência de saúde às populações indigenas, (2) ao Inatituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais RenovAveis (lBAMA), a coordenaçlo dos 
projetos visando a prote9ão do meio ambiente em terras ind!genae, (3} à Empresa 
Brasileira e Peeq,.iiea ~gropecuãria (EMBRAP~) a competência de elaborar e 
executar programas e projetos objetivando assegurar a auto-1ustentaçlo das 
populaçoes indtgenas e (4) ao Ministério da Educaç!o, por intermédio das 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educaçlo, a eoordena9lo das açõea de 
educa9lo ind!gena. 

II - Eetrutura B61ica 

~ FUNÃ! possui uma estrutura descentralizada na qual aa Admini1trações 
~egionaie, com atribuiçlo de executar a politica indigeniata na Area1 Indigenae 
localizadas na, diferentes Unidadee da Federação, atuam com autonõmia 
orçament&ria e operacional umas em relação as outras, mesmo atuando no mesmo 
Estado, respondendo diretamente à Presidência do 6rg!c em Brasilia. 
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Pelo fato de algumas ~reas Indlgenae nlo estarem reetritae aos limites da 
divlslo politica entre os estados, as ~dminletra9ões Regional• t~m aob •ua , 
juriadiçlo &reas situadas em doia estadoe simult&neament• ou -!nt•iramante em 
outro. 

Em Rondõnia a, quatro Ar;\mlniatr1çõe1 Region1i1 (Cacoal, Vilhena, Porto 
Velho e Guajar& Mirim) tem sob sua juriediçlo 23 Areas Indtgena•, aete daa q,.iais 
ee localizam em outros Estados (cinco no ~azonaa, duas no Mato Grosso) e uma 
dividida entre Ron~Onia e Mato Groeso. Uma das Areas Ind1g~nas localizadas no 
Estado est& eob jurisdição da ADR de Rio Branco/AC. 

Cada admini•traçlo regional mantêm naa lr•a• indtgena•· •ob aua jurisdiqlo 
postos cujo número varia de uma para outra conforme as ••pecificidadea do grupo, 
o tamanho da lrea e aa pressões sofridas. 

Além das Areae Indtgenas j& demarcadas ou em proce••~ de demarcaçlo, a 
FUNAI em Rondõnia mantém uma equipe vinculada diretamente l Preeidência, Esta 
equipe atua na localização doe grupos indígenas isolados e ainda •em contato com 
a sociedade abrangente. A atuação desta equipe é fundamental eobretudo porque as 
Areae ocupadas por estes grupos vem sofrendo constantes agree1õe1 por parte de 
madeireiros, fazendeiros e colonos que incentivados por grileiro• e mesmo por 
representantes do poder pOblico avançam &obre euaa Area1. 

III - Atribuiçõe1 no PLANAFLORO 

1) demarcaqlo de OS Areae ind1gena1 com uma lrea total de 500.000 
hectare•, 

2) renovação doe limites de 12 reservas jA demarcada•, com lrea aproximada 
de 4,7 milh5ea de hecta~es; 

3) identificação e con~ato com grupos indtgenas isolado• e demarcação de 
Area, quando nece1e6rio1 

4) melhoria de serviços de eaGde através do treinamento de pessoal da 
FUNAI e fortalecimento de equipea volantes de saúde, equipamento e operação de 
quatro enfermarias vinculadas aos hospitais estaduais 

S) fiecaliiação interna daa &reae indI9enae7 

6) atuaçlo em conjunto com o IB1'MA e Governo de Rond6nia em atividades de 
fiacalizaçlo; criação de equipe intefinstitucional com o governo estadual sobre 
aesuntoe indígenas. 

-Recursos do PLANAFLOR01 obras civis, equipamentos, medicamentos, ealãrioe 
e outros custos operacionais, 

IV - Recursos Humano• 

Aa Administrações Regionais de ~ondOnia enfrentam deficilncia nos seus 
quadro• funcionais, sobretudo nos postos indígenas, muitos dos quais atuam sem o 
quadro completo de funcionãrios (chefe de posto, auxiliar de enfermagem e 
auxiliar de ensino), Em virtude da falta de funcionãrios nlo 6 possível 
assegurar uma fiscalizaçlo regular e eficiente nas ãreas, sobretudo naquelas 
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onde•• press~•• alo mai1 intensas. A Adminietraçlo de Porto Velho diepõem 
apena• de 90 funcionlrios para atuar em 11 (onze) ~reae Ind1genae, preetar 
atendimento médico na Caea do Indio e executar eerviçoe adrnini1trativo1 al6~ de 
executar a fi•c1liz19lo. 

Beta eituaçlo foi agravàda com o Dec. Nt 23 de fevereiro de 1991 que 
atribui• coordenaçlo, elaboraç!o e execução doa planos de assiattncia a saúde 
dae populaçõe1 ind!genae l Fundação Nacional de Saúde porque muitos funcionlrios 
que atuavam na lrea de eaúde solicitaram tranefertncia para eete 6rglo deixando 
de atuar nas Area~ Indígenas. 

Em Porto Velho, a Casa do Indio, além de ter as auaa inetalaçõe• 
deterioradas em decorrência da falta de manutenção, enfrenta a falta da pessoal 
qualificado para atender eatisfatoriamente a populaçao indígena. Em pior 
1ituaçlo encontra-se a ~dministração Regional de Vilhena que nlo dispõem nem de 
mêdico nem de enfermeiro. 

o aallrio doa funcionãrios da FUNAI segue a tabela de vencimentos 
inetituida pela Lei 7596/87 que define a política ealarial do funcionaliemo 
público federal, eem considerar a especificidade do trabalho junto la populações 
indtgenaa. 

V - Orçamento e Infraestrutura 

As Administrações Regionais de Rondônia enfrentam dificuldades para 
executarem 1ua1 atribuições pela falta de recur1oe financeiros. o, recursos alêm 
de nlo eerem imediatamente liberados quando solicitado• tem o eeu valor reduzido 
arbitrariamente. 

A nível nacional o orçamento previsto para o exerctcio de 1992, Cr$ 242,3 
bilhões, foi reduzido para crs 18,4 bilhões pelo governo, doa quais foram 
liberados Cr$15,4 bilhões até outubro, o que corresponde a 6,40\ do que fora 
inicialmente pedido. Este valor eetã muito aquém do naceee&ric para executar o 
conjunto de atribuições legais do 6rglo. Isto tem implicado no progreeeivo 
endividamento das Adminietraçõee Regionaie junto aos fornecedor•• da• cidades 
onde funcionam. 

Em virtude da falta de recursos financeiros as Adminietraçõea Regionais 
nlo tem tido condições de assegurarem a manutenção das instalações, veículos e 
equipamentos, bem com renov&-las ou ampliA-las. Observa-ee e acelerado 
eueateamento dos veículos, eq,.iipamentos e instalações com evidente prejuizo 
para a execu9lo da1 atividades e para as populações indtgenas sob suas 
juriadiçõe,. ~ Adminietraç!o de Porto Velho nlo possui vetculos em número 
suficiente para atender as Areas Indtgenae sob sua juriedi9&0 e ce existentes 
encontram-se em pêeeimas condições, Em Vilhena dos dois veículo, existentes um 
encontra-se quebrado desde fins de 1991, 

A Caia do Indio de Vilhena, construida em 1981 com recureo, do 
POLONOROESTE, por !alta de manutenção desde sua construçlo nlo tem condições de 
atendimento. Em Porto Velho a Casa do Indio encontra-se em eituaçlo semelhante. 
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VI - Articulaçlo Interinetitucional 

!m virtude dae Administraçõee Regionais atuarem de forma autonoma umas em 
relaçõ•• as outrae cada uma estabelece relações diferenciada• com outrae 
inatituições, eejam elas governamentais ou nlo. 

Institucionalmente, a articulação da FUNAt com 6rglos federais (FNS, 
!MBR1-.PA, IBAMA e HEC) foi definida pelos Decretos 23, 24, 25 e 26 de fevereiro 
de 1991. Porém, a atuação conjunta vem encontrando uma aérie de entraves que•~ 
caracterizam eobratudo pela falta de experitncia deatea 6rgloa junto le 
populações indtgenas. No tocante l Area de saúde é pertinente observar (l\le no 
10 Encontro Nacional doe ~dminietradores Executivos Reglonai• da Fundação 
Nacional do fndio, realizado em agosto deste ano, concluiu-se (l\le "a pretensa 
colaborai!º mútua, com raríssimas exceções, não beneficiou em nada a eaôde 
indígena" e que houve uma "queda dos ntveie de eaôde ind!gena, nunca antes 
observada" depoia que "a FUNAI foi obrigada a limitar auae atividades eanit6riae 
aoe atendimentos emergenciaie", o Documento Final do Encontro propugna a 
revogação do Oec. NO 23 e o repasse imediato para a FUNAI dos recursos 
financeiros liberados para a FNS destinados a Assistência la Comu~idades 
Indigenae (ver Documento Final do Encontro). 

As Administra9ões de Porto Velho e Vilhena, para 1uprir deficiências 
operacionais decorrentes da !alta de funcionlrios, estio atuando em cooperaçao 
com or9aniza~õe1 nlo-governamentaie indigenietaa. 

VII - Conclu•lo 

Nlo obstante o empenho individual doe seus funcionlrioa em ~ondOnia a 
FUNAI encontra graves problemas institucionais para cumprir com euas 
atribuições, 1eja porque n!o dispõem de recursos humanos e financeiros seja 
porque 1uas atribuições foram dietribuidae entre outros õrgloa nlo habilitados 
para atuarem junto às comunidades ind1genas. 

Apesar de estar definido no Decreto Na 24/91 que compete ao IBAMA em 
conjunto com a FUN~I a elaboração e a execução dae ações visando dar proteção 
ao meio ambiente em terras indtgenae, ieto na prãtica não vem ocorrendo pois o 
roubo de madeiras em 6reaa indtgenaa continua de forma intensa sem que haja 
qualquer repreeelo. os índios Uru-Eu-wau-Wau recentemente reagiram à invasão de 
sua ,rea matando um madeireiro, Por outro lado os funcion,rioe da FUNAI tem sido 
ameaçados de morte por madeireiros que invadem clandestinamente as diferentes 
6reas 

Os Cr$ 450. milhões que deveriam ter sido liberados para desintrusão das 
Areas indtgenae ainda n!o o foram, apesar de o governo do !atado ter 
propagandeado através da imprensa jA tê•lo liberado, 

Os Decreto, NO 23 e 24, devem ser revistos de modo a assegurar à FUNAI o 
CJ\18 6 eua atribuição definida em lei a fim de garantir a execuçlo de aua1 
atribuições no &mbito do PL~N~FLORO, 

6. Secretaria de E1tado da Saúde (SESJ\U) 
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t - Atribuições Gerais 

- Estabelecer e executar a política de 1aôde do Estado• adotar mec1n~1mo1 
para aplicabilidade no Estado da participação da comunidade na 9e1tlo do Sistema 
'Unico de Saúde - SUS, 

II - Eatrutura B6aica 

A SESAU atua em todo Estado, sobretudo naq1,1eles munictpioa onde nlo foi 
ainda implantada a,municipalizaç!o do sistema de saúde, O Estado fica com o 
gerenciamento daa Unidades de Saúde complexa,, que 1ervem como referência para 
01 municipioe. 

III - Atribuiçõea no PLANAFLORO 

-consolidação do sistema atual de saúde nas zonas 01 e 02, através de (a) 
treinamento de agentes rurais de saúde, enfermeiras e médicos, (b) 
fortalecimento de atividades de supervisão em nivel local, municipal e estadual, 
e (e} estruturação de unidades operacionais com equipamentos e materiais 
permanente,, (d) aesiatência especial às populações indtgena11 

IV - Recursos Humanos 

Hlo foi posstvel obter o quadro funcional da secretaria porque o mesmo nlo 
ee encontra consolidado e atualizado. oe qualq1,1er forma pode-ee afirmar com 
segurança que hl deficiência de funcionArios, sobretudo m6dicoe e enfermeiros, 

~ dificuldade de manter um q\ladro funcional satisfatório é maior na lrea 
rural, principalmente porque não hã infraestrutura necesslria levando os 
profissionais a optarem por trabalhar preferencialmente na irea urbana e também 
porque os salArioe são baixos, Pelo fato da maioria destes profissionais serem 
oriundos de outros Estados, a mêdia de permanência em Rondônia 6 de dois anos. 
Eeta rotatividade de funcionãrios representa entrave, para execução de plano• e 
programa, de maior dura9lo, 

V- Orçamento e Infraestrutura 

o orçamento da SES~U até outubro de 1992 foi de Cr$ 100,311.721,000,00, 
dos quais Cr$ 81.402,720,901,51 são recursos do pr6prio Estado• Cr$ 
18.909.000,000,00 alo recursos federais repassados pelo SUS. Estes valores 
correspondem apenas aos que passam pela secretaria, pois aqueles munic1pios onde 
j& foi implantado o Sistema Unico de saúde os recebem diretamente da União. 

Em RondOnia, o processo de munlcipali&aç&o teve intcio em 1990, jl estando 
tntegrados ao Sistema os munictpioe de Ariq1,1eme1, Vilhena, Nova Braeillndia, 
Cacoal, Porto Velho, Santa Luzia, São Miguel, Machadinho e Eepiglo o-oeste, o 
munictpio de Rolim de Moura encontra•se em fase de municipal,izaçlo. Os recursos 
oriundo, do sus elo repassados aos munic1pioe de forma convenial, Para aqueles 
ainda nlo integrados ao sus, o Estado repassa 01 reeur101 tamb6m de forma 
eonveniada. 

01 critérios para distribuição doe recursos entre os munic1pios elo sempre 
definidos entre SESAU e o COSER (Coneelho doe secretArioe Municipais de Saúde de 
~ondOnia) e devem cumprir com os requisitos bâsicos emanados pelo Ministério da 
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Saúde. Os recureoe oriundos do SUS e!o repaesadoe aos munictpio• de forma 
convenial. Para aqueles ainda não integrados ao SUS, o E•tado repaeea o• 
recurso• tamb6m de forma conveniada, 

outra fonte de recursos para o desenvolvimento da• aç6e• a ntvel de 
unidade 6 a Autorização Hospitalar (AIH), que coneiste numa modalidade de 
pagamento por produtividade repassada diretamente para a unidade de execução do 
serviço hospitalar, 

o Estado coioca à disposiç!o os servidoree lotado• nas unidades, bem como 
ae inatalaçõee f1eicas e equipamentos, cabendo aos munictpioe a adminietraç!o e 
gerenciamento total do mesmo. Cabe ao Estado gerenciar ae Unidades de Saúde 
complexa•, que aervem como referência para oa munic1pio•• 

Ae inetalaç~es fisicae distinguem-se em posto de aaGde, centro de saúde, 
centro de saúde diferenciado, policlinica, unidade mista e hospitais. Pestas as 
g\l& atendem a Area rural são oa centros de saúde diferenciados - cso, 
localizados nos NUAR·s e os postos de saúde, Foram construidos com recursos do 
POLONOROESTE na d6cada de ao. 

No PLANAFLORO, o componente de saOde tem duração prevista de 02 (dois) 
anos, incluindo recursos para diarias, viagens e outras despesa, para 
treinamentos, equipamentos, material permanente e medicamentos para põetos de 
eaôde e centros médicos, serviços de coneultoria para melhorias no sistema de 
gestão e administração, treinamentos, e outros custos operacionais. o projeto 
também apoiaria a construção de quatro enfermarias e outra• de1peeas 
operacionais para atend~r populações indígenas, 

VI - Articulação lnterinetitucional 

A SESAU atua institucionalmente a n!vel federal com o Ministério da Saúde 
e a nivel municipal com as Secretarias Municipais de Saúde. 

VII - Conc:lu1lo 

Não se justifica a restrição hã apenas dois anos para atua9lo da 
Secretaria de Saôde num programa da envergadura do PLII.NAFLORO, Assegurar 
assistência de saúde é condição imprescindtvel para execução de q\lalquer plano 
de deeenvolvimento. 

Nlo foi contemplada assistência para casos agudo• entre populações 
indtgenae, atribuições previstas no PLANAFLORO, entre 01 projeto• apresentados 
pela SESAU. Tambêm nlo eetl definida como a Secretaria atuar& nesta caso em 
conjunto com a FUNAI, 

~pesar de atuar conjuntamente com as prefeitura,, no lmbito do PLANAFLORO 
elas nlo participaram do processo de planejamento, A nio participaçio das 
prefeituras na elaboração doe projetos poder& se tornar um complicador para a 
implementaçlo dae ações na medida que alo elas as responalveie pela 
administração direta dos postos de saOde e dos cso·, que atendam a população 
rural nos diferentes municipios. 
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~ atuaçlo da SESAU não deve se reetringir somente I• rona• 01 e 02, mas 
deve abranger também as areae ocupadas por seringueiros e outra• populaç~ee 
tradicionaie que ee encontram desprovido• de qualquer aaeiet~neia de 1a~de., 

Entre a1 atribuições para o PLI\NAFLORO nlo hã qualquer definição eobre a 
rede fieica para atendimento de eaôde na zoni rural. Seria conveniente assegurar 
a recuperação da jA e~ietente e a sua ampliação. 

7. Secretaria d• Estado da !duc:açio - SEDUC 

I - Atribuiç~ee Geraie 

Segundo o Decreto n~ 5,237, de 19/9/1992, q,.ie aprova o Regimento Interno 
da SEOUC, as suas atribuições incluem1 

• Propor a politica educacional, bem como elaborar planos, programas, 
projetos, atividades educacionais e as programações orçamentlria e extra 
orçamen, a eerem administrados através doe 6rgãos e unidades integrada• a sua 
estrutura, 

• Controlar e fieoalizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino 
público e particular; acompanhar e avaliar ações e serviços educacionaie1 e 
prestar assistência técnica aoe municípios no lmbito de aua competência, 

• Manter interclmbio com 6rglos e entidades educacionai1 em nível 
municipal, estadual e federal, objetivando o desenvolvimento educacional e 
social do Estado, 

• coordenadar oe programas e projetos especiais, bem como realizar 
pesqui•a• e eetudos na &rea educacional, 

II - Estrutura Btsica 

1. Oire9lo e ger6ncias Secretaria 

2. Apoio e asseseoramento1 Gabinete e Assessoria 

4. Atuação deliberativa, consultiva e normativar Conselho Estadual de 
Educaçlo - CEE 

s. Atuação In1trumentals 

• Núcleo Setorial de Planejamento e Coordenação - NUPLAN 
Nôcleo Setorial de ~dmini1traçAo e Finança, - NAF 

6. Execução Programltica1 

• Departamento de Ensino - DEN 
• Departamento de Ãpoio ao Educando - DAE 
• Departamento de ~poio ao Ensino Supletivo - DESU 
• Departamento de Inspeção Geral - DIG 

7. Nivel local1 Representações nos Munic1pioe - REM 

8. Unidades Integradas 
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• Centro, de Eetudoe Supletivo, - CES 
In1tituto1 Estaduaie de Educa9lo - IEE 

• centro• de Ensino Especial - CENESP 
• Escolas Agrot6cnica1 
• Unidades !1colaree da Rede Pública Estasdual 

III - Atribuições no PLANAFLORO 

1) treinamento de professores rurais 
2) melhorias no sistema de supervisão de escolas rurais a ntvel local, 

municipal e estadu-al1 

-recursos financeiros previetoe do PLANAFLOROi durante um periodo de 02 
anoa, treinamentos para 2.000 professores, equipamentos, via9en1 e diarias para 
supervisão, rehabilitação de aproximadamente 200 escolas rural,, ~aterial 
educacional e material permanente, outros custos operacion1i1. 

IV - Recursos Humanos 

A SEOUC não tem dados dieponiveis sobre seu quadro de pee,oal. Eles não 
estio organizados na eede. Quanto ao pessoal que atua no interior, não hl 
informa9ões dieponiveie em Porto Velho, 

Tal situação impossibilita qualquer anãliae eobre a eituaçlo de pessoal da 
Secretaria, bem como qualquer tipo de controle ou planejameto por parte desta. 

Contudo, segundo informações de funcionArioa da SEDUC, falta peaeoal 
capacitado devido ao baixo nlvel salarial, Sobretudo no interior, onde h' uma 
grande quantidade de professores leigos CJ'.Iª não recebem treinamento; também por 
falta de peeeoal para exercer esea atividade, Hã deficiência de assessoramento 
técnico-pedag6gico para as escolas e de supervisão educacional. 

V• Orçamento e Infraestrutura 

o orçamento da SEDUC ê centralizado na SEPLAN. O recur10 é liberado na 
medida da necessidade, Existem na SEPL~N duae comiseõe1 de licitaçlo, de 
material e obras, q,.ie funcionam para todo o Estado, Esse procedimento 
admini1trativo entrava totalmente a liberaçlo de reourao1 e prejudica o 
cumprimento de metas. 

A SEOUC fez uma progra.ma9ão orçamentãria para 1992 da ordem de Cr$ 
109,000.ooo.ooo,oo, q,.ie jl estava aq,.iém das necessidades da Secretaria. S6 foram 
liberados inicialmente CrS 49,4l9,3S0,000,00, o que comprometeu enormemente a 
execução das atividades previstas. Em outubro/92, ap6s dez suplementações do 
Minist6rio da Educação, o orçamento chegou em Cr$ 2l9.S29,512,500,00. Mesmo 
a11im, 1t6 o momento, nlo foi euficiente para atender 80\ da demanda educacional 
no Estado. 

A infraestrutura educacional em Rondõnia encontra-ae bastante precãria. 
Faltam escolas tanto na capital CJ'.l&nto no interior. ~e existentes precisam de 
manutençlo, H6 carência de material permanente e de consumo. Faltam ve1culos 
para a atuação da Secretaria, principalmente no interior. Ieeo faz com que o 
enaino rural fique bastante prejudicado, tendo em vista o difioil acea10 ls 
lreaa. 
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VI• Articulação Interinetitucional 

Além de participar da Comissão Interinetitucional de !ducaçlo Ambiental, a 
SEDUC desenvolve trabalhoe conjuntos com EMBRAPA, EKATER, SEDAM, UNIR e 
Aesociaçlo de Enqenheiroe Agrônomos de Rondônia. 

A execução das atividades da SEOUC no Pt.ANFLORO e1ti previ1ta para ser 
feita de forma integrada com oe municípios, através do Departamento de Ensino, 
representações municipais da SEDUC, SEMECs e SEMEDe, sendo repaea&do o recurso 
através de convênio, Além dieso, a Secretaria dever& também fazer o 
acompanhamento e a avaliação dos ?OAe, Contudo, nlo hA &C1',1ipe para desenvolver 
esse tipo de trabalho, Existem apenas duas peeeoae envolvida& no PLANAFLORO, 
Cada uma responelvel por um doe dois componente, doe quai1 participa a 
secretaria. 

VII- Concluslo 

A partlcipaç!o da SEDUC na execução do PLANAFLORO estA prevista da 
seguinte forma: a) no componente infraestrutura e6clo-econômica, atrav6e de três 
projetoe executivos a eerem executados por dois anos no meio rural (melhoria de 
sala de aula, treinamento de profeeeoree e visitas de eupervielo). b) no 
componente manejo ambiental, através do projeto executivo, previsto para cinco 
anos, que vi1a introduzir o tema educação ambiental no, eneinoa pré-escolar e 
fundamental, no primeiro ano, e nos ensinos médio e especial, no 1egundo ano, 
nas ireas rural e urbana. 

Contudo, alguns entraves foram identificados para essa participa~&o • 

• Falta de pessoal capacitado1 

.Baixo nivel doe eallrios pagos pelo Estado e peloe Municípios, provocando 
uma alta rotatividade de profeesoree1 

.Inexistência de estrutura para o desenvolvimento de um trabalho 
integrado, começando pela desestruturação da prõpria S!DUC, bem como de apoio 
logtetico. Não hA carros disponíveis nem di6riae suficientes para o deslocamento 
doe técnicos; 

,Falta de conecientização para a import&ncia da educaçlo ambiental, A 
pr6pria burocracia e o funcionamento do ensino noe moldes atuais dificultam a 
introdução desse tema nas eecolae, jã que ele não faz parte do curriculum1 

• Com relação à compatibilização de pol1ticas, hi um certo descompasso 
entre oe objetivos do PLANAFLORO e as prioridades da SEDUC. o ensino rural 
costuma ser relegado ao segundo plano na Secretaria, sob a justificativa do 
dif1cil acesso l lrea rural e também do fato das lreas urbanas apresentarem uma 
demanda educacional 1uperior. 

Conclu•6•• 

1, Recursos humanos 

Em termos de recursos humanos, existe uma situação bastante preocupante 
entre os 6rgãoe executores levantados, tanto a ntvel estadual como federal, os 
principais problemas levantados são resumidos a seguir1 

' . 
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a) politice 1allrial, para o• t6cnicoe (l\le executarlo •• atividade, 
prevista& no PLANAFLORO, existe um problema grave de baixo, 1allrios e defasagem 
em relaç!o à inflaç!o, atualmente em torno de 25\ ao mêe. Esta 1ituaç&o jã tem 
contribuido para a saida de uma qi.Jantidade significativa de funcionirios do~ 
6rglos executores do pro9rama. Muitos funcion6r1os federai, j6 •airam de 
Rondõnia, através de transferência para outros estados. Aparentemente, os 
recursos para eal&rios e gratificações no PLANAFLORO serio bastante limitados. 
Em todo caso, a utilização de recursos externos nlo representa uma eoluçlo 
duradoura para a q\leetlo salarial doe funcionlrios envolvido• na execução do 
PLANAFLORO. ~ continuidade deete quadro preocupante no PLANAFLORO pode 
comprometer a retençlo de pessoal técnico existente, e inviabilizar o 
recrutamento de novos técnicos. 

b) contratação de peseoal1 constatou-se uma carência séria de pessoal 
técnico qualificado em praticamente todos os 6rg!os executores, mesmo 
considerando que as possibilidades de treinamento, e que v6riae atividades serio 
realizadas através de consultorias e empresas privadas. Existem vlrioa 
impedimentos burocrlticoa e limitações financeiras para• contratação de novos 
técnicos. Vale salientar que o "acordo substdilrio", anexado ao convênio entre 
a SOR-PR e o Governo de Rondônia, estipula que caberã ao Estado de Rondônia "n!o 
fazer contratação de pessoal com recursos do PL~NAFLORO. ~• neceaaidades ser!o 
supridas através de remanejamento ou contratação com recurso, pr6prios", Esta 
exigência aparentemente vem em função da preocupação do governo estadual 
contratar pessoal dentro um programa especial, sem ter como manter esse quadro 
apõe o fim do mesmo, como ocorreu no POLONOROESTE, Entretanto, pergunta-se se 
os órgãos estaduais e federais terlo condições de contratar o pessoal técnico 
necese6rio para o bom desempenho do programa, 

e) Ainda não existe um plano de cargos e salãrios para cada 6rglo executor 
(eetadual e federal) no lrnbito do PLANAFLORO,_vieando definir claramente oe 
recursos humanos q,.ialificados (!\lª serão necess6rios para o bom desempenho do 
programa. Existe um plano de cargos e salãrioa dos funcionlrio1 est~duais 
atualmente em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado. Porém, nlo foi 
formulado em cima de anãlise dae necessidades de fortalecimento institucional no 
PL~NAFLORO, além de nlo se adequar às necessidades atuais de alguns õrglos, como 
por exemplo a SEDAM, segundo informações de funcionãrios entrevi1tado1. Segundo 
a Secretaria Executiva do PLANAFLORO, um plano de cargos e eallrioe aerl 
preparado atravês de consultores do programa de cooperação técnica do PNUO. 
Depois, ter& que ser aprovado pelo Governador do Estado e Con,elho Deliberativo 
do PLANAFLORO, e submetido posteriormente a ALE. Em nossa opinião, nesta etapa 
de in1eio de execução do PLII.NAFLORO, j6 deveria existir urna an6lise detalhada 
doa atuais problemas de cargos e sal6rios, bem como propostas concretas sobre 
como os mesmos eerlo solucionados em cada 6rgão executor no PLANAFLORO. 

d) Ae dificuldades financeiras encontradas pelos 6rgloe estaduais e 
federais, no eentido de garantir sal6rios dignos para o quadro de peaeoal 
exi,tent•, bem como para contratar técnicos adicionai•, •lo agravada, pela alta 
porcentagem de pessoal administrativo, dentro de uma maquina burocr&tica muitas 
veies pouco eficiente. Além disso, existe um nQmero conaiderlvel de 
"funcionãrios fantasmas" em vãrioe 6rgãos executores, provocando um deeperdicio 
de recureoe financeiros cr,ie poderiam ser utilitados produtivamente; ou seja, 
independente do PL~N~FLORO, existe a necessidade de racionalizaçlo de recursos 
humanos nos orglos executores. 

e) Dentro de muitos 6rgãoe executoree, existe uma alta porcentagem de 
pessoal na capital em relação ao interior. De acordo com o relat6rio de 
~appraisal" do Banco Mundial, os 6rgãos executores do PLANAFLORO devem priorizar 
e aumentar o seu pessoal de campo, o que sugere a necessidade de um estudo 
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aprofundado sobre as necessidades de remanejamento de pe11oal, vieando o melhor 
aproveitamento poastvel doe recursos humanos existentes. 

1 

f) Exista uma eérie de necessidades urgentes de capacitaçlo t6cnica dos 
recursos humanos que atuarão a ntvel de planejamento e execuçlo de atividades 
previstas no PLANAFLORO. Na realidade, alguns treinamentos ji deveriam ter.sido 
realiiadoe, talvei com recursos do POLONOROESTE, visando nlo prejudicar o 
planejamento e intcio de execução de atividades do PLANAFLORO. A definição 
precisa das necessidades de treinamento e capacitação de recurso• humanos deve 
ser uma prioridade absoluta da coordenação do programa, 

2, Su1tentaçlo financeira dos 6rglos executores 

Alêm dos problemas de recursos humanos, todos os 6r9lo1 executores 
encontram-se numa situação financeira bastante precAria, em termo• de recureos 
para infraestrutura e manuten9ão de suas atividades. Esta eituaçlo preocupante 
levanta a questão da problemãtica de suetentaç!o financeira do Eatedo como um 
todo. Não coube a este levantamento um estudo sobre as causas dos problemas 
financeiros que afligem oa 6rgãos executores. sem dúvida, elo provocados em boa 
parte pela profunda recessão econômica que afeta o Pat, • ainda maia E1tado• 
p,rifericos como Rondônia. Por outro lado, ae politicaa fiecai1 e sistemas de 
arrecadação devem eer objeto de uma an6liee profunda, visando identificar ae 
ações neceeeãrias para viabilizar financeiramente o Estado durante e depois do 
PL~NAFLORO, 

Neste levantamento preliminar, foi possivel constatar exemplos de 
poltticae fiscais altamente prejudicais à viabilidade financeira de órgãos 
executores envolvidos no PLANAFLORO, Como exemplo, destacamos a polttica de 
aplicação de recursos do Fundo de Reposição Florestal, onde a SEDAM e IB~-RO 
arrecadam um grande volume de recursos financeiros para o Tesouro Nacional, 
eng\lanto um valor ineignificativo tem regresso ao !atado. Em funçlo desta 
pol1tica, e outras semelhantes, os 6rgãos envolvidos com a fiscalização e 
educação ambiental tornam-se financeiramente invi&veie. Se exi1te o objetivo de 
se promover a auto•euetentação dos 6rgãos executores do PLANAFLORO, 
especialmente ap6• o encerramento do programa, taie poltticaa devem eer 
repensadas. 

As dificuldades financeiras encontradas pelos 6rglos estaduais e federais 
levantam a preocupação da sua capacidade de contribuir com recureoe de 
contrapartida no PL~NAFLORO, Do orçamento total de uss 228.9 milhões previsto no 
PLF'.NAFLORO num periodo de 05 (cinco) anoa, oe inve,timentoe de contrapartida 
devem ser na ordem de US$3l milhões (14\) pelo Governo Federal• uss 30,9 
milhões (13\) pelo Governo de Rondônia. No documento, "Reeponeibilidades 
Financeiras e Fluxo de Liberação de Recursos do PLANAFLORO", a SDR alertou que 
"caso o compromisso de participação financeira do Estado nos recursos de 
contrapartida não se viabilize noe niveie acordados, ou nlo demonstrando o 
Estado capacidade real de implementação do Programa, o empr6•timo 1erl 
cancelado, no total ou em parte", Outroesim, a falta de disponibilidade de 
recurso• de contrapartida estadual e/ou federal, implicar& no pagamento de juros 
pelo Governo Brasileiro ao Banco Mundial sobre os recuraoa financeiroa não 
utilizado• do empréstimo, 

3. Administração 

Os atrasos na liberação de recursos e eua consequente defasagem pela 
inflação, constatados em muitos casos nesse levantamento, estão relacionados 
diretamente ao excesso de centralizaç!o e burocracia na maioria doa orgãos 
estaduais e federaie, Certamente, o desem~enho adequado do PLANAFLORO demanda a 
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modernizaçlo da maquina burocr6tica e a deacentralizaçlo de competlncia• noa 
eeu• orgloa executores. Vale ealientar que a inetabilidade polttica de vArioa 
orgãoa, como no caso do lBA.HA, tem prejudicado muito o seu deeempenho, 1 

Outrossim, a eficiência administrativa doe or9!oe governamentais, no sentido de 
aesumir euae atribuições legaie e atividades previstas no PLANAFLORO, também 
paesarl pela queatlo da sua autonomia pclltica, no aentido de nlo •ucumbir a 
preaaõe• de grupos e/ou indivíduos interessados na manipulação do Eetado por 
intereeeee prõprios. 

4, ~rticulaçlo interinetitucional 

Em vArios casos, o desempenho de 6rg!os governamentaie ê comprometido pela 
falta de entroeamento e compatibiliiação de suas funções. Por exemplo, 
de1tacamos nesse relat6rio a falta de articulação entre oe õrgloe federais e 
estadual na questlo ambiental e a necessidade de um convênio entre IBAMA, SED1\M 
e Pelotlo Florestal, visando fortalecer a cooperação e eficiência doe órgãos nas 
atividades de licenciamento ambiental, fiscalização, autuaçlo, e educaçlo 
ambiental em v!rios setores (madeireiro, mineral, caça e pesca, unidades de 
conservação, RIM>ls, etc.), Porém, tal convênio n!o ser& vi6vel na ausência de 
uma polltica de fortalecimento de recursos humanos, bem como uma racionalizaçlo 
nas políticas de arrecadação e investimento na manutenção daa atividades de 
e~~. 

Outro caso preocupante é o relacionamento entre INCRA e ITERON na queetlo 
fundi6ria de Rondônia. Em contraste com o que se prevê no PLANAFLORO, o INCRA 
ainda mantêm centralizado o poder sobre a gestão de terras no Estado, e aua 
atuaç!o na criação de novos projetos de assentamento e regularizaçlo fundiãria 
caracteriza-se pelo desrespeito ao zoneamento sõcio-econOmico-ecolõgico e outra 
legielaçlo estadual e federal, atuando de forma desarticulada da Comissão 
Estadual da Terra e Comiesão Estadual do zoneamento, O ITERON tem eêriae 
defici6nciae institucionais e encontrar! dificuldades para desempenhar as suas 
funções no PL~NAFLORO, Enquanto isso, o convênio entre INCRA e o Governo de 
~ondõnia sobre a política de gestão de terras ainda não foi assinado, e ainda 
não se resolveu a questão legal de transferência do patrimõnio fundiãrio para o 
&mbito estadual. 

Al6m doa problemas institucionais citados acima, deve-•• salientar que 
v6rioa órgãos executores demonstram falta de conhecimento sobre ae euaa 
atribuições e &reas de articulação institucional no PLl\NAFLORO. Este problema 
evidencia a necessidade de uma melhor estruturação doe setores de planejamento 
nos 6rglos executores, e uma coordenaç~o técnica mais consistente por parte da 
secretaria Geral do PLANAFLORO, que por sua vez, c~rece de uma melhor 
estruturação em termos de recursos humanos qualificados, além de demonstrar 
necessidades de capacitação técnica. Precisa-se também de uma definição mais 
clara sobre como o Ministério da Integtaç!o Regional (ex-SDR/PR) vai desempenhar 
euae fun9õee de planejamento e monitoria na coordenação geral do PLANAFLORO, 

Em resumo, ê preocupante constatar qi.ie o PLi\NAFLORO eatl entrando numa 
fase inicial de execução, eem que houveeee uma anAlise aprofundada da capacidade 
gerencial dos or9ãoe executores e suas necessidades de fortalecimento 
institucional, ~lêm disso, os casos ~e incompátibilidade de políticas públicas 
levantados neste relat6rio (como por exemplo, a política funditria do INCRA e a 
aituaçlo atual do ITERON, a administra~ão do Fundo de Reposiçlo Florestal pelo 
IBAMA, e a falta de priorização do ensino rural na SEDUC) demonstram a urgência 
de estudos detalhados sobre tais assuntos, apontando as reformulações 
necees6rias nos 6r9!os executores. 
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Finalizando, eeperamoa com eete relat6rio preliminar ter contribuido para 
a diecueelo de algune entraves inetitueionaie que precieam eer reeolvidoe 
urgentemente, visando o bom desempenho do PLhN~FLORO dentro doe eeus cbjeti~oe 
eociaie, econõmicoe e ambientais, 

Porto Velho, 13 de novembro de 1992 
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