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APRESENTAÇÃO
Este trabalho intitulado Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental e Territorial
do Estado do Amazonas resulta da decisão do Governo do Estado do Amazonas, através da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS e do Instituto de
Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM, em atender às demandas da sociedade
amazonense por um melhor serviço nas questões relativas a controle, fiscalização e
monitoramento dos impactos ambientais, e, no fortalecimento do ordenamento territorial. O
Programa objetiva, também, o cumprimento da Licença de Instalação da Ponte do Rio Negro
/IPAAM no. 188/07, de 30.11.2007 (Condicionante 32), que estabelece ações para o
fortalecimento institucional das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, visando capacitação
técnica (recursos humanos e materiais) para o exercício do controle e monitoramento
ambiental dos municípios partícipes.
A presente proposta atende, também, a recomendação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (Contrato de Financiamento No. 08.2.0217, para
construção da ponte do Rio Negro).
A consolidação do Sistema de Gestão Ambiental e Territorial Integrado do Estado do
Amazonas, através da implementação deste Programa, preconiza o fortalecimento do
Sistema Estadual e dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente, desenvolvidos a partir da
interação sinérgica entre os diferentes municípios. E preconiza também, o desenvolvimento de
instrumentos de gestão ambiental de forma pactuada e compartilhada entre as esferas
estadual e municipal.
O presente Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental e Territorial do Estado
do Amazonas, que exigirá efetiva participação dos municípios, terá como desafio maior o
compartilhamento da descentralização da gestão ambiental e territorial.

Nádia Cristina d’ Avila Ferreira
Secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ‐ SDS
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I. Contexto
1.1. Antecedentes
O debate sobre as questões ambientais no Estado do Amazonas data do início da
década de 1980, pela Comissão de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – CODEAMA, na
ocasião, autarquia vinculada a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral –
SEPLAN. Em agosto de 1982, com a edição da Lei 1.532 inicia‐se a execução da Política
Estadual de Meio Ambiente, que passou em 1989 para a responsabilidade do Instituto de
Desenvolvimento dos Recursos Naturais e Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IMA.
No ano de 1995, a questão ambiental no Amazonas foi fortalecida após a criação do Instituto
de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM que assumiu a gestão ambiental.
Nesse período, os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – OEMA na Amazônia, incluindo
o IPAAM, não dispunham de infra‐estrutura suficiente para cumprir suas responsabilidades
constitucionais de garantir a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais. A presença
do Estado nos municípios era muito pequeno e grande número de municípios não estavam
preparados para assumir essas atribuições ou parte delas.
Diante deste cenário, o Subprograma de Política de Recursos Naturais ‐ SPRN, com o
apoio da Cooperação Alemã (Agência de Cooperação Financeira ‐ KFW e Agência de
Cooperação Técnica – GTZ) foi fundamental para estruturar nos Estados do Amazonas, Acre e
Pará, a implementação da Gestão Ambiental Integrada. Esse trabalho ocorreu em conjunto
com a Secretaria de Coordenação da Amazônia – SCA, do Ministério do Meio Ambiente –
MMA, com os governos estaduais, com os órgãos municipais e com a sociedade civil.
O Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Amazonas – PGAI/AM desenvolveu um
conjunto de ações, que envolviam: (1) Ordenamento territorial voltado para o
desenvolvimento sustentável; (2) Controle ambiental, incluindo: licenciamento, fiscalização e
monitoramento de atividades potencialmente impactantes; e (3) Gestão do conhecimento e
descentralização da gestão ambiental da União para o Estado e deste para o Município,
incluindo o fortalecimento institucional, a participação da sociedade civil no planejamento e na
tomada de decisão, bem como o desenvolvimento de um sistema de informações ambientais1.
No Amazonas, as ações voltadas para a gestão ambiental foram iniciadas em 1995.
Oficialmente, o PGAI/AM iniciou suas atividades em abril de 1997, coordenado até dezembro
de 2002 pelo IPAAM. A partir de 2003, a coordenação do projeto foi assumida pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS.
O PGAI/AM foi um projeto importante ao apoiar a estruturação do IPAAM, órgão
responsável pela fiscalização, licenciamento ambiental e monitoramento no Amazonas e,
ainda, por implementar parte expressiva das políticas ambientais do Estado. O Projeto
fortaleceu ações de algumas Prefeituras Municipais e contribuiu de maneira estratégica para o
Estado, no que diz respeito ao Zoneamento Ecológico‐Econômico em várias áreas, além de um
conjunto de ações que contribuíram para melhorar a qualidade da gestão ambiental do
Estado.

1

Gestão Ambiental Integrada no Amazonas – PGAI 10 anos. SDS, 2007
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O PGAI/AM incentivou a criação e o fortalecimento de organismos de meio ambiente e
conselhos municipais, por meio da estruturação, da qualificação de pessoal e da articulação de
comissões locais.
No entanto, segundo a Publicação “Gestão Ambiental Integrada no Amazonas ‐ PGAI
10 anos”, relatórios e entrevistas individuais mostraram que parte dos bons resultados
alcançados, durante a vigência dos convênios de fortalecimento institucional, foi
proporcionalmente diminuindo, à medida que os recursos financeiros oriundos do projeto
foram, estrategicamente, redirecionados.
O projeto apostou na apropriação dos resultados por parte das municipalidades, nas
capacitações realizadas e na própria infra‐estrutura cedida aos municípios, acreditando que
desta forma a auto‐suficiência operacional poderia ser alcançada. A prática, porém, mostrou‐
se bem diferente. A falta de estabilidade no quadro técnico das prefeituras não garantiu a
permanência das capacidades formadas pelo projeto; nos municípios ainda existe uma cultura
assistencialista muito forte; e a descontinuidade involuntária do processo, em diversos
momentos, fragilizou bastante a conscientização e a descentralização da gestão ambiental
entre as esferas governamentais.
O PGAI/AM, por ser um projeto de grande impacto e dimensões, com a missão
desafiadora de levar a gestão ambiental às pequenas cidades amazônicas, é alvo de críticas.
Algumas destas opiniões indicam que não foram e dificilmente serão atendidas as condições
mínimas necessárias para que haja a descentralização da gestão ambiental no Estado do
Amazonas, enquanto outras, não acreditam que a participação popular tenha sido
suficientemente estimulada. Muitas destas críticas demonstram uma clara confusão a respeito
dos papéis desempenhados por cada participante do processo: dos Governos Federal, Estadual
e Municipal, da sociedade civil organizada e da própria população nas áreas prioritárias do
projeto.
Segundo, ainda, o Controle de Avanço do Projeto (CAP) da Cooperação Técnica Alemã
(Fevereiro de 2003, o IPAAM dedicou seus esforços a criação e estruturação legal dos órgãos
municipais de meio ambiente e, através do PGAI/AM, vem disponibilizando recursos materiais
e implementando inúmeros seminários com essa finalidade. Afirma também, que não existiam
experiências exitosas de descentralização a serem registradas.
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1.2. Fundamentação Legal
A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabeleceu a Política Nacional do Meio
Ambiente e constituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, que prevê a
aplicação de uma gestão compartilhada com o objetivo de integrar os órgãos e entidades
responsáveis pela gestão ambiental nos três níveis de governo, unificando e executando as
ações dentro das respectivas esferas de competências. Dentro da perspectiva estabelecida
com a criação do SISNAMA, o papel do município passou a ter um maior destaque a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988, no que pese a sua autonomia.
O modelo de gestão compartilhada estimula a participação da sociedade civil, a
cooperação e interação dos organismos envolvidos com o controle e a formação da melhoria
ambiental. Suas principais funções são: implementar a política nacional do meio ambiente;
estabelecer um conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas responsáveis pela
proteção e pela melhoria da qualidade ambiental e garantir a descentralização da gestão
ambiental através da parceria entre os federados (União, Estado e Município).
No sentido de regulamentar a participação dos municípios no processo de gestão
ambiental, o Conselho Nacional do Meio Ambiente ‐ CONAMA aprovou a Resolução Nº 237/97
que estabelece em seu Art. 6º a competência dos municípios para o licenciamento ambiental
de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem
delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.
Visando unificar os diversos entendimentos criados ao longo do processo de
descentralização da gestão ambiental, fortalecendo assim o SISNAMA, o Ministério do Meio
Ambiente criou as Comissões Tripartites Nacional e Estaduais, para organizar a relação entre
os entes federados.
Essas comissões têm como prioridades: a definição clara das competências dos entes
federados, por meio da regulamentação do Artigo 23 da Constituição Federal, a criação de
capacidade institucional dos órgãos de meio ambiente, e a definição de estratégias de
financiamento das políticas públicas.
Dentro da comissão Tripartite Estadual, o Amazonas é representado pelo IPAAM, cuja
participação tem sido efetiva e eficaz para o desenvolvimento satisfatório dos objetivos
propostos pela referida comissão.
Tendo em vista a fragilidade dos municípios com relação à organização dos seus
sistemas ambientais, sobretudo em relação à estrutura e instrumentos de gestão, a Comissão
Tripartite Nacional propôs a elaboração do Programa Nacional de Capacitação de Gestores
Ambientais ‐ PNC, instituído por meio da Portaria do Ministério do Meio Ambiente n° 286, de
29 de setembro de 2005, que tem por objetivo formar e capacitar os agentes responsáveis
pela elaboração e implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, por meio da
criação de um Sistema Municipal de Meio Ambiente.
No Estado do Amazonas, o PNC tem como executor, o Centro de Educação Tecnológica
do Amazonas – CETAM e como entidade interveniente o IPAAM, que tem contado com a
colaboração efetiva dos demais membros integrantes da Comissão Tripartite Estadual. Os
beneficiários serão os municípios localizados em áreas críticas do Estado e/ou que participam
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de projetos ambientais em andamento, apresentam espaços públicos de participação e já
realizam gestão ambiental.
Visando a maior integração entre os municípios, os mesmos foram agrupados junto a três
municípios pólos. Os municípios envolvidos são:


Região Médio‐Amazonas: Pólo Parintins: Boa Vista do Ramos, Urucurituba, São
Sebastião do Uatumã, Silves, Nhamundá, Itapiranga, Urucará, Maués e Parintins.
Projeto Pró várzea e Área de influência da BR 163.



Região Meso‐Solimões: Pólo Coari: Jutaí, Tefé, Codajás, Fonte Boa, Tabatinga e Coari.
Projetos na região: Corredor Central da Amazônia e Gasoduto Coari‐Manaus.



Região de Manaus: Pólo Manaus: Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente
Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Careiro da Várzea, Careiro Castanho,
Manaquiri, Autazes e Manaus. Projetos na região: Corredor Central da Amazônia,
Gasoduto Coari‐Manaus, Pro ambiente e Zoneamento da BR 319.

1.3. Diagnóstico da Gestão Ambiental Estadual
O Estado do Amazonas tem um quadro institucional robusto para o desenvolvimento
sustentável e para a proteção ambiental. Através da Lei Delegada n° 66, de 09 de maio de
2007, o Governo do Estado definiu finalidades, competências e estrutura organizacional, assim
como proveu de recursos humanos a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável ‐ SDS, com a missão de garantir a proteção da natureza e o uso dos recursos
naturais, com valorização sócio‐etno‐ambiental e econômica, visando o desenvolvimento
sustentável do Amazonas.
A SDS com o objetivo de consolidar esforços em formular, coordenar e implantar a
política estadual de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, realizou durante o
segundo semestre de 2007, em parceria com a Cooperação Técnica Alemã ‐ GTZ, a elaboração
do Planejamento Estratégico e o Sistema de Mediação Balanceado – SMB, que resultaram no
Plano de Gestão Estratégica do Sistema SDS/AM. Esse Sistema envolve as seguintes
secretarias: Secretaria Executiva Adjunta de Gestão Ambiental ‐ SEAGA; Secretaria Executiva
Adjunta de Floresta e Extrativismo ‐ SEAFE; Secretaria Executiva Adjunta de Compensações e
Serviços Ambientais ‐ SEACA; e, Secretaria Executiva Adjunta de Geodiversidade e Recursos
Hídricos – SEGEORH, bem como as instituições vinculadas: Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas – IPAAM; Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS; Agência de Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas ‐ ADS; e, Fundação Estadual dos Povos Indígenas – FEPI (atual
Secretaria de Estado para Assuntos Indígenas – SEIND).
A supervisão das políticas está sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente – SDS.
As ações de gestão ambiental são desenvolvidas pela SEAGA com a missão de formular
e acompanhar as políticas e programas de gestão ambiental e territorial, promover a
valorização socioambiental e a conservação da biodiversidade para o benefício de todos. A
visão de futuro da SEAGA é ser referência na elaboração de políticas de gestão ambiental e
8

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – PGAM/AM

territorial, de forma integrada e participativa, para buscar a conservação da biodiversidade e
promoção do etnodesenvolvimento.
O IPAAM é o órgão executor das atividades de controle e monitoramento ambiental.
O Estado do Amazonas tem um dos melhores registros relacionados com a gestão
ambiental dentre os nove Estados da Região da Amazônia Legal. Juntamente com os órgãos
federais, o Estado diminuiu com sucesso o corte ilegal de madeira e fechou serrarias não
licenciadas.
Nos últimos anos, a Política Estadual de Meio Ambiente tem se utilizado de todos os
instrumentos de controle criados para a gestão e proteção do meio ambiente, nesse sentido
tem pontuado sua atuação em ações importantes para o Estado do Amazonas no que diz
respeito à melhoria de qualidade do meio ambiente e, conseqüentemente, de vida da
população.
Pode‐se citar vários resultados positivos da implementação da gestão ambiental no
Estado, como a redução do desmatamento. Em 2002‐2203, segundo o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais – INPE, foram desmatados 1582 Km2. Esta taxa caiu anualmente para 1207,
750, 789 e chegou a 580 Km2. Entre 2006‐2007, a redução foi de 25,38%. A taxa anual de
desmatamento em 2007 foi de 0,04% do território do Estado2.
Outro destaque é a aprovação, em agosto de 2007, da Lei 3.167 que reformulou a
Política Estadual de Recursos Hídricos. A agenda da gestão sustentável dos recursos hídricos
busca o fortalecimento dos instrumentos de aplicação previstos, através do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tarumã‐Açú e do Plano Estadual de
Recursos Hídricos.
O Amazonas também assumiu uma posição de liderança nacional e internacional ao
sancionar duas leis inovadoras sobre o tema das mudanças climáticas e unidades de
conservação. A Lei de Mudanças Climáticas do Amazonas foi à pioneira em definir o conceito
de serviços ambientais. A Lei que estabelece critérios e normas para o Sistema Estadual de
Unidades de Conservação é um marco histórico para a conservação da biodiversidade e da
qualidade de vida das populações tradicionais do Estado. O documento estabelece a oferta e a
manutenção dos serviços ambientais por este patrimônio precioso do povo do Amazonas: as
Unidades de Conservação2.
Entre 2003 e 2006 houve um aumento de quase 128% na superfície das Unidades de
Conservação Estaduais ‐ UCE, passando de 7,4 milhões de hectares até 2002 para 16,9 milhões
de hectares em 2006. Atualmente, as UCE somadas às federais correspondem a mais de 22%
da superfície total do Estado. Além disso, há 45,7 milhões de hectares de terras indígenas, das
quais mais de 85% já foram demarcadas3.
Um aspecto muito positivo da estratégia de conservação implementada pelo Estado é
que 80% das UC criadas até 2005 são reservas de uso sustentável. Esta categoria de
conservação contribui para aumentar a popularidade das UC entre a população rural e
estimula os agentes locais a proteger os recursos naturais. Além disso, contribui para a
integração das políticas de produção, desenvolvimento sustentável e preservação da
biodiversidade2.
2
3

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Amazonas, Relatório de Gestão, 2007
Análise da Sustentabilidade Ambiental do Estado do Amazonas. Cepal, 2007.
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Afora as UC, há diversas iniciativas no sentido de desenvolver um marco de
ordenamento territorial com a participação da sociedade civil. Dentre elas, cabe destacar a
proposta de zoneamento ecológico‐econômico para o Estado, o projeto de corredores
ecológicos que corresponde a 34% do território estadual e o Plano de Desenvolvimento
Sustentável para o Sul do Estado do Amazonas abrangendo 25% do território. Além disso, está
sendo implementado um plano estratégico para promover o desenvolvimento sustentável e
combater o desmatamento e a grilagem de terras na área de influência da BR‐319. Estas
propostas de ordenamento apontam para o fortalecimento da presença dos poderes públicos
na promoção do desenvolvimento sustentável em áreas distantes da capital. Por outro lado,
busca‐se incentivar a participação da sociedade civil no uso sustentável dos recursos naturais.
Vale destacar, também na atual política ambiental, que além do forte impulso à
criação de unidades de conservação, existem as políticas proativas para enfrentar o
desmatamento no sul do Estado, a redução de entraves burocráticos no processo de
licenciamento, os múltiplos exemplos bem‐sucedidos de participação da população e da
sociedade civil no desenho e implementação de programas ambientais, o fortalecimento das
ações de controle ambiental através da realização de concursos para contratação de pessoal e
da criação do Grupo Estratégico de Combate a Crimes Ambientais – GECAM, além da criação
do Centro Estadual de Unidades de Conservação ‐ CEUC e do Centro Estadual de Mudanças
Climáticas ‐CECLIMA.
Apesar dos avanços realizados, ainda permanecem importantes desafios, sobretudo
em relação à elaboração de metas específicas que orientem as estratégias e a política estadual
de conservação. No que respeita à preservação da biodiversidade, faltam políticas explícitas
orientadas para a conservação de espécies em perigo de extinção e ecossistemas
especialmente vulneráveis, como as zonas ribeirinhas e as áreas alagáveis. Também persiste o
desafio de aumentar a escala de aproveitamento econômico da biodiversidade e dos serviços
ambientais. É importante que as UC de Proteção Integral também estejam vinculadas a uma
política de valorização dessas áreas junto à sociedade e mostrem sua importância e valor para
a qualidade de vida da população.
Ainda, segundo o Documento intitulado “Análise da Sustentabilidade Ambiental do
Estado do Amazonas”, o Estado apresenta níveis elevados de conservação da natureza e de
biodiversidade. Há, entretanto, pressões ambientais, sobretudo no sul, no sentido do avanço
da fronteira agropecuária e em relação a algumas espécies vegetais e animais. Apesar disso, o
modelo de desenvolvimento industrial do Estado, concentrado na Zona Franca de Manaus
(capital do Estado) e sustentado basicamente pelos incentivos fiscais e extra‐fiscais associados
à sua condição de zona franca, tem sido um freio até agora dos processos de degradação
ambiental que outros Estados amazônicos vêm sofrendo.
O Estado tem envidado grandes esforços para evitar a ocupação ilegal de terras,
promover o manejo de florestas e a extração legal de madeira. O convênio entre a SDS e o
IBAMA sobre licenciamento para o manejo florestal tem reduzido a burocracia e facilitado o
cumprimento das disposições legais por parte dos produtores. O apoio público à elaboração
dos planos de manejo florestal e ao fortalecimento das cadeias produtivas vinculadas ao
extrativismo vegetal tem apresentado bons resultados em termos de geração de renda e
emprego no interior do Estado, sem afetar negativamente o objetivo de conservação da
floresta. No setor agropecuário, o apoio público também tem contribuído para melhorar a
qualidade de vida no interior. A nova institucionalidade dos setores agropecuário e florestal,
bem como os instrumentos de política aplicados tem sido em geral apropriada para a
consecução dos objetivos propostos no contexto econômico, social e ambiental do Estado.
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Entretanto alguns problemas ainda persistem, especialmente em relação à
regularização fundiária, que está associado à expansão desordenada da fronteira
agropecuária, por um lado, e às dificuldades para a exploração legal da floresta, pelo outro.
Um percentual ainda elevado de extração da madeira tem origem ilícita. Embora o número de
planos de manejo tenha crescido significativamente, sua qualidade aparentemente diminuiu.
Por outro lado, os desafios são também importantes. O modelo de desenvolvimento
precisa ser consolidado; o primeiro desafio é, portanto, manter as atuais linhas de política e
fortalecer as equipes humanas e os recursos financeiros das instituições ambientais para
cumprir com seus compromissos cada vez maiores. Também é importante continuar os
esforços de coordenação vertical (com a União e os municípios) e horizontal (com outras
secretarias), bem como com os principais atores do desenvolvimento: comunidades rurais e
indígenas, sociedade civil, setor privado, etc.
Um dos maiores desafios é a efetiva implementação do conjunto de UC já criadas ou
em processo de criação. Além disso, será necessário melhorar a regularização fundiária dentro
e fora das UC, implementar de forma efetiva o ordenamento territorial elaborado e ampliar a
participação dos municípios e da sociedade civil.
Além disso, é possível minimizar mais os custos relativos aos procedimentos de
licenciamento. Continuar melhorando a coordenação entre os três níveis da administração
(federal, estadual e municipal) é um requisito essencial à superação dos desafios existentes.
No âmbito das oportunidades, o Estado lançou recentemente uma importante iniciativa para o
acesso ao financiamento internacional via contribuição para os serviços ambientais globais que
até agora tem sido pouco explorada.
No que se refere ao progresso constatado em vários aspectos da integração social e
ambiental para o desenvolvimento sustentável no Estado do Amazonas, destaca‐se a criação
de amplos espaços e processos participativos que resultaram em um número crescente de
audiências públicas, em melhor articulação com as organizações não governamentais e na
valorização das populações indígenas e tradicionais mediante a criação de órgãos específicos
no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Merecem destaques os avanços no acesso à justiça ambiental por parte da população,
enquanto o Ministério Público estadual e federal, a Vara Especializada do Meio Ambiente e
Questões Agrárias (VEMAQA) para assuntos ambientais e a utilização de instrumentos como os
Termos de Ajustamento de Conduta geraram espaços importantes para a solução de conflitos
ambientais. Esses aspectos fazem parte de avanços mais amplos no desenvolvimento
progressivo da cidadania que se fortaleceu devido a várias medidas do Governo Estadual que
resultaram em aumento da consciência ambiental e crescente cobrança dos direitos
ambientais.
Esse fato, não teria acontecido sem que duas tendências houvessem convergido:
primeiro, uma mudança estrutural na distribuição e integração vertical de competências na
área ambiental, principalmente entre a União e os Estados (e em menor escala entre Estados e
municípios), e segundo, uma postura política conjuntural, ou seja, o forte compromisso do
Governo Estadual com o desenvolvimento sustentável. A citada mudança está refletida na
criação de diversos órgãos e instituições novas no âmbito da SDS e na aplicação do conceito da
transparência às decisões políticas, à própria política da Zona Franca Verde e à estruturação de
vários programas e projetos da cooperação internacional dentro das linhas gerais do
desenvolvimento sustentável do Estado.
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A reorientação política também se reflete nas políticas sociais tradicionais, como
habitação e saneamento e recuperação ambiental, principalmente dos igarapés da cidade de
Manaus, depois que a população que nela residia se mudou para as unidades habitacionais de
baixa renda. A utilização de instrumentos compensatórios do dano ao meio ambiente resultou
em ganho para as políticas sociais tradicionais. Outros avanços na política do Estado podem
ser constatados no setor da educação, incluindo a educação ambiental. Além de constituir um
elemento transversal nos currículos escolares e universitários, existe um amplo programa de
capacitação de agentes voluntários em alguns municípios.
A análise acima demonstra que a política do Governo do Estado do Amazonas realizou
avanços significativos na promoção e implementação do conceito de desenvolvimento
sustentável no Estado e que a administração pública trilha o caminho certo ante a grande
tarefa que lhe reserva o futuro.
Para potencializar as ações, o Estado terá de, junto com a sociedade, fazer frente a
uma série de desafios que ainda travam o desenvolvimento sustentável. Estes desafios são de
caráter institucional, interinstitucional e de integração das ações setoriais, mas também estão
presentes na questão orçamentária e nas prioridades para a aplicação dos recursos. A própria
situação geográfica do Estado impõe uma série de dificuldades a toda ação governamental,
principalmente nas áreas isoladas, dada a infra‐estrutura relativamente fraca dos setores de
comunicação e transporte. Na área ambiental agrava‐se a dificuldade de intercâmbio e difusão
de informações na medida em que mesmo nas áreas urbanas se constata a necessidade de um
mecanismo de informação ambiental que sistematize e ofereça de forma simples a informação
disponível em matéria ambiental e de desenvolvimento sustentável, bem como inclua
geradores de informação muito importantes, como os órgãos de pesquisa e a sociedade civil.
As grandes distâncias entre os municípios do Estado do Amazonas e as peculiaridades
do transporte com alto custo de deslocamento aéreo, o grande tempo despendido em viagens
fluviais e a impossibilidade de transporte rodoviário, para a grande totalidade dos municípios
têm também dificultado a eficácia da implantação plena da gestão ambiental.
Considerando ainda a grande dimensão territorial, onde a implantação de
instrumentos de controle, proteção e ordenamento territorial são muito difíceis, a
desconcentração do Sistema SDS e a descentralização das competências dos órgãos estaduais
e federais de gestão ambiental, aliados com a integração efetiva com os órgãos municipais,
despontam como uma possível solução de melhoria e efetivação da gestão ambiental e
territorial neste Estado.

12

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – PGAM/AM

1.4. Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal
O Estado do Amazonas é dividido politicamente em sessenta e dois municípios. O
Sistema Municipal de Meio Ambiente ainda se encontra em fase de estruturação no Estado.
Algumas iniciativas de fortalecimento da gestão ambiental municipal têm sido realizadas no
Estado. A SDS, com o intuito de promover o processo de descentralização ambiental nos
municípios, tem articulado ações para identificar as possibilidades de estabelecimento de
convênios de cooperação técnica entre Estado e Municípios. Atualmente, existem convênios
assinados com os municípios de Fonte Boa, Presidente Figueiredo e Itacoatiara.
De acordo com Relatório de Gestão 2007 da SDS, a descentralização da gestão
ambiental avançou no âmbito da articulação e diagnósticos nos municípios de Itacoatiara,
Humaitá, Manicoré e Apuí. Em 2004, estas prefeituras foram apoiadas na elaboração de
projetos para obtenção de recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente ‐ FNMA, com vistas
à criação de seus Sistemas Municipais de Meio Ambiente.
Uma das ações voltadas para a descentralização da gestão ambiental estadual com
foco no fortalecimento da gestão ambiental foi o apoio na criação e/ou implementação dos
Conselhos Municipais de Meio Ambiente. A elaboração de alguns Planos Diretores foi apoiada
pelo PGAI/AM, que subsidiou com informações como: mapas e dados para os diagnósticos,
além de oferecer capacitação para técnicos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente.
Dentre os municípios que já avançaram na gestão ambiental estão Parintins, Humaitá e Apuí.
O relatório ressalta ainda como principais pontos positivos alcançados no processo de
fortalecimento do Sistema Municipal de Meio Ambiente os seguintes:





Envolvimento da sociedade nas ações de planejamento e tomada de decisão;
A inclusão de diferentes segmentos sociais, como extrativistas indígenas nos processos
de construção da gestão ambiental, destacando a responsabilidade social do projeto;
O apoio dado a profunda responsabilidade dos OEMA e qualificação de seu quadro
técnico;
A criação e o fortalecimento de conselhos e organismos ambientais municipais.

Conforme já mencionado, a SDS realizou durante o segundo semestre de 2007 a
elaboração do Planejamento Estratégico e o Sistema de Mediação Balanceado – SMB, que
resultaram no Plano de Gestão Estratégica do Sistema SDS/AM.
Nesse planejamento, um dos objetivos estratégicos definidos foi: “Implementar ações
integradoras com os municípios para desconcentração e descentralização da gestão
ambiental”, cuja responsabilidade ficou a cargo da SEARTI.
A primeira ação executada para o alcance desse objetivo foi o levantamento das
informações primárias e secundárias sobre as Secretarias, os Conselhos Municipais de Meio
ambiente e Arcabouço Jurídico‐Ambiental para identificar municípios, com estrutura política
institucional, capazes de assumir a gestão ambiental.
Nesse contexto, foi realizado um levantamento dentre outras informações, do marco legal
e institucional dos municípios do Estado do Amazonas, objetivando caracterizar a situação da
gestão ambiental municipal para que sejam adotadas estratégias diferenciadas levando em
consideração as distintas realidades municipais. Para a realização desse levantamento foi
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aplicado um formulário para subsidiar a elaboração da Matriz de Acompanhamento e
Avaliação – A&A para Sistema de Gestão Ambiental Municipal.
A Matriz é organizada a partir da identificação de diferentes variáveis (elementos da
matriz) relacionadas com os diversos processos de implementação de determinada situação
(estágio).
Para cada um dos elementos da matriz, foram atribuídos 4 (quatro) níveis de
atendimento/execução, que variam de um estágio crítico, 1 (um) até a situação desejada 4
(quatro).
São sete as variáveis que compõem a matriz: Conselho de Meio Ambiente; Fundo
Municipal de Meio Ambiente; Arcabouço Legal; Órgão Municipal de Meio Ambiente; Infra‐
Estrutura; Corpo Técnico; e, Instrumentos de Gestão Ambiental. Esta última variável não foi
considerada na análise, uma vez que a maioria dos municípios não respondeu a esse item do
formulário.
Cada estágio das variáveis tem uma característica definida e a partir dela foram
formulados alguns indicadores de mudança, possibilitando o estabelecimento de um sistema
de monitoria e avaliação.
São quatro estágios que compõem a de Acompanhamento e Avaliação – A&A para
Sistema de Gestão Ambiental Municipal:
Estágio 1 ‐ Crítico: Órgão Ambiental Municipal sem condições mínimas para assumir a gestão
municipal de meio ambiente;
Estágio 2 ‐ Regular: Órgão Ambiental Municipal com condições de assumir parcialmente a
gestão municipal de meio ambiente;
Estágio 3 – Bom: Órgão Ambiental Municipal com autonomia relativa e com sistema de gestão
municipal de meio ambiente aparentemente implantado;
Estágio 4 ‐ Desejável: Órgão Ambiental Municipal com autonomia e com sistema de gestão
municipal de meio ambiente implantado.
O Estágio 1: Órgão Ambiental Municipal sem condições mínimas para assumir a gestão
municipal de meio ambiente tem como características:
 Inexistência de Órgão Municipal de Meio Ambiente;
 Inexistência e/ou precariedade da estrutura física do órgão ambiental municipal;
 Recursos humanos insuficientes;
 Ausência de qualquer instrumento legal para a implementação do Sistema de Gestão
Ambiental;
 Inexistência de Conselho Municipal de Meio Ambiente;
 Ausência de Fundo Municipal de Meio Ambiente.
O Estágio 2: Órgão Ambiental Municipal com condições de assumir parcialmente a gestão
municipal de meio ambiente tem como características:
 Existência de Órgão Municipal de Meio Ambiente;
 Estrutura física precária do órgão ambiental municipal;
 Recursos humanos relativamente qualificados, mas não suficiente para assumir as
tarefas de licenciamento;
 Não dispõe de todos os instrumentos legais necessários para a efetiva implementação
do Sistema de Gestão Ambiental.
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O Estágio 3: Órgão Ambiental Municipal com autonomia relativa e com sistema de gestão
municipal de meio ambiente aparentemente implantado tem como características:
 Estrutura física ainda incompatível para execução de todos os instrumentos da Política
Municipal de Meio Ambiente;
 Recursos humanos qualificados e atuantes, porém com número insuficiente para
assumir todas as tarefas de licenciamento;
 Ausência de Código Ambiental Regulamentado, Lei e Taxas para licenciamento, Plano
Diretor e etc;
 Existência de Fundo Municipal de Meio Ambiente, mas sem prestação de contas ao
Conselho;
 Conselho implantado, mas não atuante.
O Estágio 4: Órgão Ambiental Municipal com autonomia e com sistema de gestão municipal de
meio ambiente implantado tem como características:
 Estrutura física própria e compatível para assumir as atividades;
 Recursos humanos qualificados e atuantes, com número suficiente para assumir todas
as tarefas de licenciamento;
 Existência de Código Ambiental Regulamentado, Lei e Taxas para licenciamento, Plano
Diretor e etc;
 Existência de um sistema de planejamento e operacionalização;
 Existência de Fundo Municipal de Meio Ambiente, mas sem prestação de contas ao
Conselho;
 Conselho implantado e atuante.
A caracterização da gestão ambiental dos municípios do Amazonas apresentou um quadro
preocupante. Excetuando‐se Manaus, as prefeituras, quando muito, possuem uma pequena
estrutura na área ambiental, geralmente vinculada a outros setores. Há municípios que
contam com o Conselho Municipal Ambiental, contudo ainda pouco atuante. A implementação
do Código Ambiental e do Fundo Municipal de Meio Ambiente, quando existente, ainda é
inexpressiva.
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A seguir apresenta‐ se um quadro síntese da situação dos 62 municípios do Estado em
relação à gestão ambiental:

VARIÁVEIS

Nº DE MUNICÍPIO E
PERCENTUAL

SITUAÇÃO
DESEJADO

BOM

REGULAR

CRÍTICO

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE EXISTENTE
NÚMERO DE MUNICÍPIOS
PERCENTUAL %

02

00

21

39

3,22

00

33,87

62,90

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE EXISTENTE
NÚMERO DE MUNICÍPIOS
PERCENTUAL %

01

01

17

43

1,61

1,61

27,41

69,35

ARCABOUÇO LEGAL EXISTENTE
NÚMERO DE MUNICÍPIOS
PERCENTUAL %

15

11

02

34

24,19

17,74

3,22

54,83

ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE EXISTENTE
NÚMERO DE MUNICÍPIOS

20*¹

36*²

06*³

00

PERCENTUAL %

32,25

58,06

9,67

00

INFRA‐ ESTRUTURA EXISTENTE (Predial, Equipamentos e Logística)
NÚMERO DE MUNICÍPIOS
PERCENTUAL %

01

16

45

00

1,61

25,80

72,58

00

03

07

52

00

4,83

11,29

83,87

00

CORPO TÉCNICO EXISTENTE
NÚMERO DE MUNICÍPIOS
PERCENTUAL %

*¹ Secretaria Municipais de Meio Ambiente
*² Secretarias Municipais gestoras das Atividades de Meio Ambiente
*³ Coordenações de Meio Ambiente

Observações:







62,90% dos Municípios com Conselhos Municipais de Meio Ambiente em situação
crítica;
69,35% dos Municípios com Fundos Municipais de Meio Ambiente em situação crítica;
54,83% dos Municípios com Arcabouço Legal em situação crítica;
58,06% dos Municípios com Organismo Municipal de Meio Ambiente em situação boa;
72,58% dos Municípios com Infra‐estrutura em situação regular;
83,87% dos Municípios com Corpo Técnico em situação em situação regular.
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II. O Programa
Diante do cenário atual apresentado, o Programa de Fortalecimento Institucional da
Gestão Ambiental e Territorial do Estado do Amazonas surge como uma iniciativa da
coordenação da SDS, juntamente com a Agência de Cooperação Técnica Alemã – GTZ, com a
proposição de articular as inúmeras iniciativas em curso do Sistema SDS, que visam fortalecer
a gestão ambiental e territorial do Estado e Municípios, a partir de seis diretrizes:
desconcentração; descentralização; gestão compartilhada; capacitação; sistema de
informação; e, arranjo institucional.

2.1. Diretrizes
1. Desconcentração
 Desconcentração como mecanismo técnico‐administrativo de constituição legal e
institucional de escritórios regionais das instituições responsáveis pela gestão
ambiental;
 Atuação por pólos a partir de critérios de priorização dos municípios, como pressão
antrópica, pressão de atividades produtivas, fluxo migratório, cidades satélites,
capacidade logística, entre outros;
 Processo interinstitucional, com escritórios multifuncionais, que possibilitem a atuação
integrada das diferentes instituições envolvidas na implementação das políticas e
instrumentos de gestão ambiental;
 Considerar as proposições do Macrozoneamento Estadual na definição de pólos;
 Considerar as proposições dos Territórios da Cidadania na definição de pólos;
 Considerar os conselhos e comissões estaduais existentes (Conselho Estadual de Meio
Ambiente, Comissão Estadual do ZEE, Conselhos de Desenvolvimento Estadual, etc.)
onde devem ser discutidos o planejamento e os planos e programas de atuação e de
acompanhamento e avaliação do processo de desconcentração.
2. Descentralização
 Descentralização como mecanismo legal e institucional de consolidação do pacto
federativo que possibilita aos municípios assumirem de forma planejada e gradual a
estruturação dos sistemas municipais de meio ambiente e a execução de políticas e
instrumentos da gestão ambiental;
 Adotar a proposta do Macrozoneamento do Estado do Amazonas e os Zoneamentos
Ecológico‐Econômicos Regionais considerando as zonas definidas, como por exemplo:
as áreas de alto risco ambiental, de alta pressão antrópica, etc. como critérios
estratégicos de seleção dos municípios;
 Considerar a implantação de sistemas municipais de ambiente a partir da constituição
da legislação ambiental municipal; criação e fortalecimento do órgão ambiental
municipal; criação de fundo municipal de financiamento para ações de gestão
ambiental – vetado o seu uso na manutenção e custeio do órgão ambiental; e, criação
e implementação do Conselho Municipal de Meio Ambiente como instância máxima
consultiva e deliberativa da política ambiental municipal e gestor do fundo municipal
de meio ambiente;
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Integração e complementaridade entre o processo de desconcentração e
descentralização, estreitando vínculos políticos, institucionais, técnicos e operacionais
entre as instâncias estaduais, regionais e municipais.
3. Gestão Compartilhada
 Considerar o Pacto Federativo definido pela Constituição Federal que atribui à União,
Estados e Municípios autonomia e soberania em seus processos decisórios de modo
complementar e supletivo;
 Considerar a gestão social, particularmente quanto aos de conselhos de meio
ambiente e outras instâncias decisórias consultivas ou deliberativas do programa e do
processo real de gestão ambiental local, assegurando espaços de participação às
entidades e organizações da sociedade civil através de seus representantes legal e
legitimamente constituídos.
4. Capacitação
 Fomentar o treinamento, a formação e a capacitação de gestores públicos, técnicos e
representantes de entidades sociais para o exercício pleno de suas funções e
prerrogativas no processo de implementação do programa e nas ações efetivas de
gestão ambiental;
 Integrar os atuais programas de capacitação em execução no Estado e as instituições
promotoras aos processos e atividades de capacitação do programa.
4. Sistema de Informação
 Assegurar a circulação da informação e sua disponibilização nos diferentes níveis
decisórios e ao público em geral;
 Descentralizar o processo de geração de dados e informações de modo a agregar e
expandir as bases com dados e informações primárias obtidas no plano local;
 Promover a articulação necessária para a integração dos municípios às bases de dados
e sistemas informatizados de gestão ambiental, preferencialmente por meio de
softwares livres, garantindo o envolvimento dos municípios no SINIMA – Sistema
Nacional de Informação Ambiental.
5. Atuação em Rede
 Organizar rede de gestores municipais e secretários de meio ambiente com base em
uma organização horizontal, onde o poder não é centralizado hierarquicamente na
forma piramidal das clássicas estruturas verticais, mas é difuso e partilhado entre as
entidades nelas conectadas. Funcionalmente a rede deve atuar como um ente
facilitador para a gestão de atividades comuns. Deve significar um modelo
organizacional que enfatiza a autonomia, a conectividade entre as entidades e pessoas
físicas, com o exercício da responsabilidade individual como elementos necessários ao
seu funcionamento, e tem como maiores atribuições a circulação de informações e a
potencialização de parcerias.
6. Arranjo Institucional
 Construir uma estrutura organizacional entre as instituições envolvidas na
administração e execução do programa que seja compatível com as ações de
desconcentração e descentralização, definindo claramente as atribuições e funções de
cada uma nos objetivos, resultados e atividades do programa.
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2.2. Estratégias de Implementação
Serão adotadas as seguintes estratégias para implementação do Programa de
Fortalecimento Institucional da Gestão Ambiental e Territorial do Estado do Amazonas:
1. Planejamento integrado das instituições envolvidas;
2. Processo gradual, em etapas, a partir de critérios definidos por prioridades;
3. Eleger regiões pólos para atuação por regiões;
4. Estabilidade das equipes de trabalho nos escritórios dos pólos regionais através de
instrumentos legais específicos como portarias, dentro de plano de cargos e salários
das instituições, por concursos públicos ou excepcionalmente por cargos
comissionados nomeação voltados para cargos criados para os pólos, com estímulo de
adicional salarial de interiorização;
5. Priorizar municípios pólos situados nas regiões prioritárias de programas e projetos
específicos que contemplem apoio para essas iniciativas (BIRD, KfW, BNDES, GTZ, etc.);
6. Compartilhar espaços únicos das instituições, inclusive para o município, a fim de
possibilitar a integração da atuação em conjunto nos escritórios multifuncionais dos
pólos;
7. Priorizar os municípios com sistemas municipais de meio ambiente para descentralizar
atividades de competência estadual que possibilitem a disponibilidade de mais pessoal
para as atividades nos municípios do interior;
8. Envolvimento da sociedade organizada e dos poderes constituídos no processo de
comprometimento e nas decisões das ações e atividades de gestão.
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III. Estrutura
3.1. Arranjo Institucional
Os desafios de planejamento, execução, monitoramento e avaliação do Programa de
Fortalecimento Institucional da Gestão Ambiental e Territorial do Estado do Amazonas
requerem uma definição de responsabilidades institucionais entre seus parceiros, ou seja:
órgãos do Governo Estadual, Prefeituras, Organizações da Sociedade Civil e Setor Privado. A
seguir, apresentamos uma breve descrição das principais instâncias colegiadas de gestão do
Programa e suas respectivas atribuições.
A instância de Gestão Compartilhada do Programa será a SDS através do Sistema
Integrado de Gestão Ambiental do Estado do Amazonas ‐ SIGAAM, que presta assessoramento
ao Governador do Estado nas questões referentes à formulação, ao acompanhamento e à
avaliação das políticas de proteção ao meio ambiente e controle da poluição. O SIGAAM é a
entidade de formulação, deliberação e implementação da Política Estadual de Meio Ambiente
e deverá ser acompanhado pelos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, de Recursos Hídricos
e de Geodiversidade os quais deverão ser fortalecidos no âmbito no contexto do PGAM,
conforme previsto na atividade 1.6. Fortalecer e adequar a Instância de Acompanhamento da
Gestão Compartilhada – Conselho Estadual de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Recursos
Hídricos e Conselho Estadual de Geodiversidade ‐ ao processo de desconcentração do Sistema
SDS e parceiros, do Resultado 1. Sistema Estadual de Meio Ambiente reestruturado e
fortalecido no âmbito estadual e municipal com a desconcentração do Sistema SDS, com suas
ações ampliadas nas regiões administrativas do Estado.
As unidades operacionais locais do Sistema SDS serão os CENTROS MULTIFUNCIONAIS,
nos quais deverão funcionar: a SDS (Centro Estadual de Unidades de Conservação ‐ CEUC e
Centro Estadual de Mudanças Climáticas ‐ CECLIMA); o Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas ‐ IPAAM; a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ‐ ADS; o Instituto
de Terras do Amazonas ‐ ITEAM e outras que se fizerem necessárias.
A coordenação ficará a cargo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SDS, que será a principal instância responsável pela execução,
supervisão, avaliação e acompanhamento do Programa, de acordo com as diretrizes do
SIGAAM.
Ao nível de coordenação, junto à SDS, poderá ser criado um Grupo de Trabalho ‐ GT
que terá a função de prestar apoio ao programa e propiciar a interação inter e intra
institucional entre os agentes protagonistas do Programa. O GT (se criado) será constituído por
instituições do sistema SDS, como: Secretaria Executiva Adjunta de Gestão Ambiental ‐ SEAGA,
Secretaria Executiva Adjunta de Compensação Ambiental ‐ SEACA, Secretaria Executiva
Adjunta de Florestas e Extrativismo ‐ SEAFE, Secretaria Executiva de Geodiversidade e
Recursos Hídricos ‐ SEGEORH, Centro Estadual de Unidades de Conservação ‐ CEUC, Centro
Estadual de Mudanças Climáticas ‐ CECLIMA, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas ‐
IPAAM, Fundação Estadual dos Povos Indígenas ‐ FEPI, Agência de Desenvolvimento
Sustentável ‐ ADS, e por outras instituições fora do sistema SDS, que tenham interface com o
programa, como: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do
Amazonas – IDAM; Associação Amazonense de Municípios ‐ AAM; Instituto de Terras do
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Amazonas e Secretaria Executiva Adjunta de Pesca – SEAPE/SEPROR, podendo ser aberta a
participação de outras instituições e de organizações sociais de acordo com as necessidades do
Programa.
O GT (se criado) terá como atribuições coordenar o planejamento e acompanhamento
do Programa. A estrutura do GT, a agenda de trabalho, a periodicidade de reuniões e sua
dinâmica serão consolidados em um Regimento Interno do GT a ser elaborado.
Será designada uma Unidade Operacional para apoiar o funcionamento do GT e das
entidades envolvidas no Programa. Sua estrutura deverá ser inserida no organograma do
Sistema SDS, responsável pela implementação do Programa e seu quadro será composto por
técnicos designados pela SDS. A definição da estrutura da Unidade Operacional está prevista
na Atividade 8.1. Pactuar matriz lógica do programa e implementar modelo operacional,
incluindo mecanismos de controle e supervisão do conjunto dos resultados e atividades do
programa do Resultado 8. Administração e execução do programa adequadas.

3.2. Arranjo Financeiro
O arranjo financeiro para execução do Programa será de responsabilidade do Governo
do Estado através da SDS, que para tanto desenvolverá esforços e estratégias no sentido de
conquistar aliados e parceiros, a exemplo do Ministério do Meio Ambiente – MMA, Fundo
Nacional do Meio Ambiente – FNMA, das Agências Nacionais e Internacionais de
Financiamento como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o
Banco Alemão de Investimentos – KfW, dentre outros.

3.3. Sistema de Acompanhamento e Avaliação
O Sistema de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Fortalecimento
Institucional da Gestão Ambiental e Territorial do Estado do Amazonas tem como finalidade
viabilizar um fluxo dinâmico de informações para as instâncias decisórias, consultivas e entre
parceiros sobre o desempenho do Programa, de modo a facilitar a identificação de entraves e
a tomada de medidas para a sua pronta resolução.
A estruturação de um sistema de monitoramento e avaliação do Programa servirá para
monitoramento da execução financeira, das atividades, dos resultados e, por último, e dos
impactos em relação as objetivos e resultados estabelecidos. Esse monitoramento servirá não
apenas para avaliar o que foi feito, mas também identificar e analisar o que mudou a partir da
execução de uma dada atividade. Essa estruturação deverá considerar a Matriz de
Acompanhamento e Avaliação – A&A para Sistema de Gestão Ambiental Municipal.
As informações geradas pelo monitoramento devem ser discutidas pelos vários atores
institucionais através das Rodadas de Avaliação e Aperfeiçoamento do Programa – RAAP, as
quais deverão ser realizadas anualmente.
As Rodadas têm por objetivo discutir e analisar os avanços e entraves do planejamento
e da implementação do Programa, para então, elaborar, conjuntamente, propostas para o seu
aperfeiçoamento. Esta metodologia possui como principal característica a participação de
todos os envolvido de forma igualitária, ou seja, sem imposição de graus de hierarquia entre
avaliadores e avaliados, buscando em cada etapa o consenso quanto aos compromissos a
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serem assumidos e a forma de distribuição das responsabilidades. Este processo favorece a
interação entre os participantes e permite o nivelamento de seus conhecimentos e
experiências

IV. Escopo do Programa
4.1. Objetivo Geral
Contribuir para o fortalecimento institucional do Sistema Estadual de Meio Ambiente,
de modo a promover a melhoria do planejamento e gestão ambiental e territorial integrada.

4.2. Objetivos Específicos
1. Promover a desconcentração e a descentralização das instâncias e instrumentos da
gestão ambiental e territorial no Estado do Amazonas.
2. Apoiar e propiciar condições para a implantação, implementação, fortalecimento e
desenvolvimento institucional dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente.
3. Apoiar a implementação e o desenvolvimento dos instrumentos de gestão ambiental e
territorial no âmbito estadual e municipal.

22

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – PGAM/AM

4.3. Resultados Esperados/Atividades
1

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

2.

2.1
2.2.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

RESULTADOS/ATIVIDADES
Sistema Estadual de Meio Ambiente reestruturado e fortalecido no âmbito
estadual e municipal com a desconcentração do Sistema SDS (Centros
Multifuncionais), com suas ações ampliadas nas regiões administrativas do Estado.
Criar e fortalecer as instâncias de coordenação, planejamento e assessoria técnica ao
processo de desconcentração do Sistema SDS (Centros Multifuncionais), com o
redesenho de sua estrutura técnico‐administrativa.
Criar Centros Multifuncionais, nas regiões administrativas definidas.
Implantar as estruturas físicas e dotação de equipamentos nos Centros
Multifuncionais definidos.
Implementar a estrutura funcional dos Centros Multifuncionais com a definição de
papéis e funções de equipes técnico‐administrativas.
Elaborar o Plano de Trabalho de curto, médio e longo prazo para o conjunto e para
cada um dos Centros Multifuncionais definidos.
Fortalecer e adequar a Instância de Acompanhamento da Gestão Compartilhada –
Conselho Estadual de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Recursos Hídricos e
Conselho Estadual de Geodiversidade ‐ ao processo de desconcentração do Sistema
SDS.
Adequar e reorientar os instrumentos financeiros (Fundo Estadual de Meio
Ambiente e outros), para o apoio às ações de gestão ambiental e territorial no
âmbito municipal.
Sistemas Municipais de Meio Ambiente criados e/ou fortalecidos, de modo
compartilhado com as instâncias federais e estaduais (pacto federativo) e
entidades da sociedade civil organizada, propiciando a implantação e a
implementação dos seus elementos constitutivos.
Adequar o marco legal para a descentralização através de resolução do Conselho
Estadual de Meio Ambiente ‐ CEMAAM.
Elaborar o Plano de Trabalho de curto, médio e longo prazo para cada um dos
municípios.
Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento da legislação municipal aplicada à
gestão ambiental e territorial no plano local, instituindo princípios e diretrizes para a
gestão ambiental local e regulamentando: o órgão ambiental, o conselho municipal
de meio ambiente, um fundo financeiro e a implementação de instrumentos de
gestão ambiental no plano local.
Incentivar criação e o fortalecimento dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente em
seus aspectos administrativos, técnicos, físicos e de equipamentos, dotando‐os de
infra‐estrutura para a execução de suas atribuições legais.
Incentivar a criação e o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente,
como instâncias de gestão ambiental compartilhada atuante e empoderada.
Incentivar criação dos Fundos Municipais de Meio Ambiente, como instâncias de
financiamento à implementação dos instrumentos de gestão ambiental e territorial
local.
Promover a assessoria e a cooperação técnica na implementação dos sistemas
municipais de meio ambiente.

23

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – PGAM/AM

3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

RESULTADOS/ATIVIDADES
Instrumentos de gestão ambiental desenvolvidos, fortalecidos e implementados de
forma pactuada, integrada e compartilhada entre as esferas federal, estadual e
municipal.
Apoiar a criação de unidades de conservação municipais.
Apoiar a elaboração e execução de um programa municipal de educação ambiental.
Implementar o processo de descentralização da fiscalização, licenciamento e
monitoramento ambiental para os municípios de modo compartilhado com as
esferas estadual e federal.
Propor instrumentos de proteção para Terras Indígenas.
Propor mecanismos para o fortalecimento da gestão ambiental municipal.
Instrumentos de ordenamento territorial desenvolvidos, aprimorados e
implementados de forma pactuada, integrada e compartilhada entre as esferas
federal, estadual e municipal.
Estimular a elaboração e votação, pelos órgãos competentes, de Planos Diretores e
Agendas 21 Locais, nos componentes relativos à gestão ambiental e ordenamento
territorial, incluindo a indicação de áreas protegidas e áreas de uso restrito (ZEEp).
Apoiar a implementação dos Planos Diretores, nos componentes relativos à gestão
ambiental e ordenamento territorial, incluindo a indicação de áreas protegidas e
áreas de uso restrito (ZEEp).
Apoiar a elaboração e implementação de Zoneamentos Ecológico‐Econômicos
Participativos municipais.
RESULTADOS/ATIVIDADES
Gestores municipais, membros dos conselhos de meio ambiente, representantes
de entidades civis e corpo técnico municipal e estadual envolvidos no processo de
desconcentração e descentralização capacitados para o desempenho das funções
inerentes à gestão ambiental estadual e municipal.
Revisar o Plano Estadual de Capacitação Ambiental adequando‐o as necessidades do
PGAM.
Implementar o Plano Estadual de Capacitação Ambiental
Capacitar agentes voluntários ambientais indígenas
Sistema Estadual de Informações Ambientais e Territoriais implementado.
Estruturar e implementar base física para banco de dados ambientais com aquisição
e instalação de equipamentos e softwares adequados.
Constituir e treinar equipe técnica especializada na implementação e manutenção
do Sistema de Informações Ambientais, assim como definir seus administradores.
Formatar e estruturar banco de dados ambientais com definição de temas, variáveis
e indicadores.
Instalar banco de dados em sistema operacional adequado, com formatos de
entrada de dados, processamento, emissão de relatórios e exibição em página da
internet.
Constituir terminais de alimentação e acesso ao banco de dados ambientais nos
Centros Multifuncionais e nos municípios com sistemas de meio ambiente
implantados.
Disponibilizar banco de dados em página de acesso público.
Estabelecer Rede de secretários e conselheiros municipais de meio ambiente.
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7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
8.1.

8.2.

RESULTADOS/ATIVIDADES
Ações de Desenvolvimento Sustentável apoiadas.
Implementar um programa piloto de manejo de madeira e pescado em Terras
Indígenas.
Apoiar a certificação florestal madeireira em grupos (associação e/ou cooperativas).
Propor ao CEMAAM destinar um percentual dos recursos do FEMA para apoio a
projetos indígenas.
Implementar um projeto de turismo em TI em conjunto com a Amazonastur.
Fomentar atividades agroextrativistas em TI.
Elaborar e implementar um programa de gestão de negócios.
Elaborar um programa de fortalecimento do associativismo e cooperativismo.
Fortalecer as cadeias produtivas florestais e agroflorestais.
Apoiar a certificação de produtos agroextrativistas.
Fortalecer a produção mineraria.
Realizar estudos de prospecção de mercado.
Realizar o mapeamento de áreas adequadas para Pagamento por Serviços
Ambientais no Amazonas, com consecutiva implantação de projetos
Realizar o mapeamento de regiões estratégicas do Estado para desenvolvimento de
projetos de energias alternativas
Apoiar os APL (Arranjos Produtivos Locais) ou Cadeia de Valores nos municípios.
Fortalecer a gestão dos recursos hídricos (uso para consumo, manutenção da
umidade da floresta, irrigação, uso da água para navegação)
8. Administração e execução do programa adequadas.
Pactuar matriz lógica do programa e implementar modelo operacional, incluindo
mecanismos de controle e supervisão do conjunto dos resultados e atividades do
programa.
Implementar modelo de gestão compartilhada, incluindo processos de programação,
reprogramação, acompanhamento e avaliação do conjunto de resultados e
atividades do programa.
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4.4. Metodologia e Insumos
A metodologia a ser adotada e os insumos necessários para cada atividade encontram‐
se abaixo descritos.
Resultado 1. Sistema Estadual de Meio Ambiente reestruturado e fortalecido no âmbito
estadual e municipal com a desconcentração do Sistema SDS (Centros Multifuncionais), com
suas ações ampliadas nas regiões administrativas do Estado.
As unidades operacionais locais do Sistema SDS serão os Centros Multifuncionais, nos
quais deverão funcionar: a SDS; o ITEAM; o IPAAM; a ADS; e outros. Estes centros serão os
mecanismos de desconcentração, acompanhamento, apoio e controle das ações de
descentralização e compartilhamento da gestão ambiental e territorial.
Para o alcance deste resultado estão previstas as seguintes atividades:
1.1. Criar e fortalecer as instâncias de coordenação, planejamento e assessoria técnica ao
processo de desconcentração do Sistema SDS (Centros Multifuncionais), com o redesenho de
sua estrutura técnico‐administrativa.
Está previsto nesta atividade a realização de uma oficina, com apoio de um facilitador,
para definir: as instâncias de coordenação, planejamento e assessoria técnica necessários para
o processo de desconcentração e as possíveis necessidades de readequações do atual sistema;
bem como os pólos estratégicos e meios de criação para a de desconcentração do Sistema
SDS, previstos na atividade 1.2; a infra‐estrutura física e equipamentos necessários para
funcionamentos dos Centros Multifuncionais previstos na atividade 1.3; e a definição de papéis
e funções de equipes técnico‐administrativas prevista na atividade 1.4.
Insumos necessários: Material de consumo (Kit ZOPP), STPF (facilitador especialista em
desenvolvimento organizacional), STPJ (aluguel de auditório, refeições e lanches para os
participantes).
1.2. Criar Centros Multifuncionais, nas regiões administrativas definidas.
Está previsto nesta atividade a formalização dos Centros Multifuncionais, através dos
meios a serem definidos na execução da atividade 1.1.
1.3. Implantar as estruturas físicas e dotação de equipamentos nos Centros Multifuncionais
definidos.
Está previsto nesta atividade a aquisição de equipamentos e materiais necessários a
serem definidos por ocasião da execução da atividade 1.1.
Insumos necessários: Equipamentos e materiais permanentes e STPJ (para pagamento
de frete).
1.4. Implementar a estrutura funcional dos Centros Multifuncionais com a definição de papéis
e funções de equipes técnico‐administrativas.
Está previsto nesta atividade a implementação dos Centros Multifuncionais, os quais
serão definidos na atividade 1.1.
Insumos necessários: Passagens e Diárias.
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1.5. Elaborar o Plano de Trabalho de curto, médio e longo prazo para o conjunto e para cada
um dos Centros Multifuncionais definidos.
Esta atividade prevê a realizações de Oficinas Participativas, nos municípios definidos
para o funcionamento dos Centros Multifuncionais, envolvendo as instâncias de coordenação,
a equipe do programa, os representantes municipais dos locais de responsabilidade do
escritório regional e da sociedade local, com o objetivo de elaborar um Plano de Trabalho,
contendo resultados, atividades, prazos e recursos humanos e financeiros necessários para sua
implementação.
Insumos necessários: Material de consumo (Kit ZOPP), STPF (facilitadores), STPJ
(aluguel de auditório, refeições e lanches para os participantes), Passagens e Diárias.
1.6. Fortalecer e adequar a Instância de Acompanhamento da Gestão Compartilhada –
Conselho Estadual de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Recursos Hídricos e Conselho
Estadual de Geodiversidade ‐ ao processo de desconcentração do sistema SDS.
Está previsto nesta atividade a contratação de consultoria para propor a revisão nos
instrumentos legais (lei de criação e regulamentação – regimento interno, etc.) e discussão dos
produtos junto aos conselheiros e equipe do programa, assim como a realização de oficina de
planejamento para elaboração de plano de trabalho do conselho, que também deverá prever
o atendimento as suas funções previstas neste Programa.
Insumos necessários: STPJ (contratação de consultoria para revisão dos instrumentos
legais, aluguel de auditório e alimentação para os participantes da oficina), STPF (facilitador) e
Material de Consumo (Kit ZOPP e material de expediente).
1.7. Adequar e reorientar os instrumentos financeiros (Fundo Estadual de Meio Ambiente e
outros), para o apoio às ações de gestão ambiental e territorial no âmbito municipal.
Está previsto nesta atividade a contratação de uma consultoria para propor a revisão
nos instrumentos legais (lei de criação e regulamentação – regimento interno, etc.), sendo
fundamental o estabelecimento de critérios de uso dos recursos em projetos de gestão que
poderão ser executados pelos órgãos ambientais municipais, parceiros e outras entidades da
sociedade. É recomendável vetar a sua utilização com despesas rotineiras de custeio dos
órgãos. Os produtos apresentados pela consultoria deverão ser discutidos através de oficina
participativa com os membros do conselho e equipe do programa.
Insumos necessários: STPJ (contratação de consultoria, aluguel de auditório e
alimentação para os participantes da oficina), STPF (facilitadores) e Material de Consumo (Kit
ZOPP e material de expediente).

Resultado 2. Sistemas Municipais de Meio Ambiente criados e/ou fortalecidos, de modo
compartilhado com as instâncias federais e estaduais (pacto federativo) e entidades da
sociedade civil organizada, propiciando a implantação e a implementação dos seus
elementos constitutivos.
A caracterização ambiental dos municípios do Estado Amazonas demonstra que alguns
municípios vêm desenvolvendo algumas ações, projetos e criando algumas condições para a
gestão ambiental. Apesar do aspecto positivo das ações realizadas, as estruturas e as
articulações institucionais ainda não são suficientes.
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De outro lado, as necessidades e demandas sobre todo o aparato institucional da
Prefeitura e mais especificamente sobre a área ambiental tende a crescer de forma intensa
com a implementação deste Programa.
Coloca‐se assim a necessidade da instrumentalização material e institucional do ente
administrativo para a implementação de uma política ambiental abrangente, que possa voltar‐
se à gestão ambiental e territorial, com relação a questões específicas dos seus territórios.
Percebe‐se ainda, enormes carências na infra‐estrutura, face às dimensões dos municípios, e a
necessidade de interiorização das ações, uma vez que as atividades concentram‐se na sua
sede, ou em sua proximidade. Problemas de comunicação limitam o contato externo e a
interiorização das ações.
Por outro lado, a estrutura jurídica e administrativa não está adequada, pois, o código
de meio ambiente, na maioria dos municípios precisa ser elaborado e implementado de forma
articulada aos demais instrumentos legalmente estabelecidos ou a serem estabelecidos, assim
como os conselhos e os fundos municipais de meio ambiente. O ordenamento jurídico, por seu
turno, precisa também subsidiar e consolidar uma estrutura que facilite os processos de
gestão ambiental e territorial.
O quadro de pessoal tanto dos órgãos municipais de meio ambiente, como de quase
todas as Prefeituras do Estado, carecem de formação e conhecimento específico para a
implementação dos instrumentos de gestão previstos, tornando a capacitação imprescindível.
Desta forma, a consolidação das legislações ambientais municipais, as estruturas
organizacionais embasadas nesta legislação, as adequações de uma infra‐estrutura mínima e a
capacitação do pessoal, envolvendo inclusive os demais órgãos do poder municipal local, são
essenciais para o alcance deste resultado. Portanto, para o alcance desses resultados estão
previstas as seguintes atividades:
2.1. Adequar o marco legal para a descentralização através de resolução do Conselho Estadual
de Meio Ambiente ‐ CEMAAM.
Está previsto nesta atividade a contratação de uma consultoria para propor o marco
legal do IPAAM através do estabelecimento da tipologia das atividades poluidoras ou
potencialmente poluidoras de impacto local. O produto apresentado pela consultoria deverá
ser discutido através de oficina participativa com a equipe do IPAAM.
Insumos necessários: STPJ (contratação de consultoria, aluguel de auditório e
alimentação para os participantes da oficina), STPF (facilitadores) e Material de Consumo (Kit
ZOPP e material de expediente).
2.2. Elaborar o Plano de Trabalho de curto, médio e longo prazo para cada um dos municípios.
Esta atividade prevê a realizações de Oficinas Participativas nos municípios,
envolvendo as instâncias de coordenação, a UA, a equipe técnica do programa, os
representantes municipais e a sociedade local, com o objetivo de elaborar um Plano de
Trabalho, contendo resultados, atividades, prazos e recursos humanos e financeiros
necessários para a implementação da gestão ambiental e territorial municipal.
Insumos necessários: Material de consumo (Kit ZOPP), STPF (facilitadores), STPJ
(aluguel de auditório, refeições e lanches para os participantes), Passagens e Diárias.
2.3. Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento da legislação municipal aplicada à gestão
ambiental e territorial no plano local, instituindo princípios e diretrizes para a gestão
ambiental local e regulamentando: o órgão ambiental, o conselho municipal de meio
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ambiente, um fundo financeiro e a implementação de instrumentos de gestão ambiental no
plano local.
A partir do arcabouço jurídico atualmente existente em cada município, está previsto
nesta atividade a realização de estudos (por município), no sentido de identificar soluções já
adotadas em outros municípios do Amazonas, da Amazônia ou mesmo de outras regiões do
Brasil, objetivando definir quais as estruturas mais adequadas dos órgãos municipais de meio
ambiente, dando assim mais autonomia e agilidade à implementação da política e da gestão
ambiental e territorial. Desta forma será contratada consultoria especializada para proceder
aos estudos do ordenamento jurídico, que dê suporte ao redesenho das estruturas
administrativas, para a proposição de uma nova estrutura institucional para a gestão
ambiental e territorial municipal.
Os instrumentos legais existentes deverão ser revisados e atualizados, alguns deverão
ser criados, a exemplo do Fundo Municipal de Meio Ambiente, considerando as inovações e
modificações já ocorridas na legislação ambiental federal e estadual, particularmente
regulamentações e normatização de leis e procedimentos. Esta atualização deverá também
estar voltada para uma melhor consolidação da nova estrutura administrativa com o código
municipal de meio ambiente, a ser elaborado, em consonância com o fortalecimento do
conselho e da criação do fundo e a sua regulamentação.
O produto esperado é um ordenamento jurídico atual e consolidado por município,
elaboração do Código de Meio Ambiente (nos municípios que se fizerem necessários), da
estruturação do Conselho e da criação do Fundo (nos municípios que se fizerem necessários),
desenvolvendo ainda regulamentos, regimentos e normas que, dentro de uma análise mais
atual, possa adequar os instrumentos às concepções mais avançadas para uma estrutura
administrativa que contemple as especificidades e as novas necessidades locais.
As reestruturações administrativas deverão se pautar pelos novos ordenamentos
jurídicos, considerando os quadros funcionais disponíveis e a indicação de novas necessidades
a serem supridas dentro de um cronograma a ser implementado ao longo da consolidação
desta estrutura, com o fortalecimento dos conselhos e a conseqüente aplicação do fundo em
programas e projetos especiais de desenvolvimento da gestão ambiental, além da captação de
recursos em parceria ou em fundos, como o Fundo Nacional de Meio Ambiente ‐ FNMA, Fundo
Estadual de Meio Ambiente, Funbio e outros.
As proposições preliminares dos instrumentos jurídicos deverão ser apresentadas pela
consultoria para discussão e prévia aprovação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente,
após o que, deverão ser enviadas, como propostas do executivo, para a análise e aprovação
pelos poderes legislativos municipais.
Insumos necessários: STPJ (Contratação de consultorias, aluguel de auditório, refeições
e lanches para os participantes), Material de consumo (Kit ZOPP e material de expediente),
STPF (facilitadores), Passagens e Diárias.
2.4. Apoiar a criação e o fortalecimento dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente em seus
aspectos administrativos, técnicos, físicos e de equipamentos, dotando‐os de infra‐estrutura
para a execução de suas atribuições legais.
De acordo com a caracterização ambiental realizada, grande parte das instalações
físicas dos órgãos municipais de meio ambiente carecem de readequações (reformas) e em
alguns municípios dependem até mesmo de definição de local para instalação do órgão
municipal. As principais deficiências de infra‐estrutura identificadas estão relacionadas a
equipamentos e veículos. Será necessário o fortalecimento da área de fiscalização ambiental
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com a aquisição de veículos, motos, voadeiras, máquina digital, GPS e decibelímetro, entre
outros, possibilitando ainda, um melhor apoio ao licenciamento, que gradativamente – e
dentro das atividades passíveis de serem municipalizadas – poderão ser assumidas, além
daquelas a serem desenvolvidas em ações conjuntas, nas áreas de competência do IPAAM e do
IBAMA.
Deverão ser adquiridos alguns equipamentos como: computador, impressora, DVD, TV,
datashow que darão apoio também às atividades de zoneamento participativo e de educação
ambiental a serem desenvolvidas ainda durante a execução deste programa.
Os equipamentos e materiais permanentes necessários para cada município deverão
ser definidos na mesma oficina de elaboração do Plano de Trabalho, prevista na atividade 2.2.
Insumos necessários: Equipamentos e materiais permanentes e STPJ (Para pagamento
de frete).
2.5. Apoiar a criação e o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, como
instâncias de gestão ambiental compartilhada atuante e empoderada.
As experiências de mobilização e participação, em curso tanto no plano local, como
regional serão fortalecidas dentro de atividades de capacitação, assessoria, articulação política
local, intermunicipal – AMM, estadual – Sistema SDS e nacional – IBAMA.
Todas as diretrizes e princípios da política ambiental têm apontado para a necessidade
de implementar, cada vez mais, a participação social e o compartilhamento do processo
decisório com todas as instâncias envolvidas nas atividades antrópicas impactantes e na
própria gestão ambiental.
No plano local, o Conselho; no plano regional a AMM. Estas instâncias deverão agir de
forma articulada, tanto na gestão e disciplinamento das atividades tradicionais.
Serão desenvolvidas atividades de capacitação para o pessoal não‐governamental,
dentro da mesma proposição para a capacitação de pessoal governamental (capacitação na
política e instrumentos de gestão), o fortalecimento das instâncias de participação, o apoio às
articulações regionais e a garantia da continuidade do programa, possibilitando‐se ainda o
entrosamento e articulações entre os dois setores.
No fortalecimento da instância de participação popular, a capacitação deverá
desempenhar o papel fundamental de formar e informar as lideranças do movimento social,
tornando‐as as mais aptas possíveis, no sentido da intervenção politicamente consciente e
tecnicamente embasada.
Muitos dos posicionamentos excessivamente radicais ou liberais, não decorrem
apenas de princípios ideológicos ou interesses econômicos e políticos. As possibilidades de
pactos sociais e a construção de consensos dependem do conhecimento de alternativas
jurídicas, técnicas e políticas, que tem esteio na legislação e nos princípios e diretrizes dos
conceitos atuais de sistemas de gestão ambiental compartilhada.
Esta capacitação, conforme previsto no Plano de Capacitação do Estado, será realizada
de forma continuada, envolvendo módulos de capacitação teórica com atividades práticas de
construção da gestão ambiental nos municípios de origem dos facilitadores. A realização dos
módulos nos municípios pólo, além de custos menores, possibilita a reunião dos técnicos de
uma mesma região e a discussão de temas afins, facilitando a posterior integração dos
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municípios e a implementação da rede (prevista na atividade 6.7), assim como deverá seguir o
mesmo conteúdo programático previsto no Plano de Capacitação do Estado.
Além da capacitação, as oficinas de planejamento para discussão do ordenamento
jurídico, do fundo municipal de meio ambiente e de elaboração de plano de trabalho e o
desenvolvimento de outras atividades do programa contribuirão para o fortalecimento dos
conselhos municipais de meio ambiente.
Insumos necessários: STPJ (Contratação de consultorias para os cursos, e aluguel de
auditório, refeições e lanches para os participantes), Material de consumo (Material de
expediente), STPF, Passagens e Diárias.
2.6. Apoiar a criação dos Fundos Municipais de Meio Ambiente, como instâncias de
financiamento à implementação dos instrumentos de gestão ambiental e territorial local.
Atividade já prevista na consultoria da atividade 2.2.
2.7. Promover a assessoria e a cooperação técnica na implementação dos sistemas municipais
de meio ambiente.
Esta atividade prevê o apoio dos órgãos da SDS e parceiros nacionais e internacionais
através de assessorias aos escritórios multifuncionais e aos municípios, elaborando projetos,
apoiando na captação de recursos financeiros, auxiliando na elaboração e implementação dos
planos de trabalho municipais, assim como na elaboração de termos de cooperação técnica,
etc.
Insumos necessários: Material de Consumo, Passagens e Diárias.

Resultado 3. Instrumentos de gestão ambiental desenvolvidos, fortalecidos e
implementados de forma pactuada, integrada e compartilhada entre as esferas federal,
estadual e municipal.
Conforme a legislação e as diretrizes para a política nacional e estadual de meio
ambiente, os instrumentos de gestão ambiental e territorial, além de estarem voltados à
implementação, de forma obrigatória e coercitiva, como os mecanismos de comando e
controle do tipo licenciamento e fiscalização, devem estar dirigidos também à participação
consciente e organizada da sociedade, em processos e sistemas de gestão ambiental, de forma
inter e multidisciplinar e com uma abordagem transversal, no sentido da integração dos
diferentes âmbitos do planejamento e execução dos planos e programas governamentais, nas
mais diversas áreas do desenvolvimento humano, social e econômico.
Apesar da grande maioria dos municípios apresentarem certo grau de mobilização da
comunidade no plano local e regional, não existe um envolvimento concreto na busca de
soluções efetivas e duradouras para alguns conflitos já estabelecidos. De fato há um grande
desconhecimento da população e de suas organizações sobre a legislação, comportamentos
ambientalmente corretos e sistemas de gestão ambiental, como temas prioritários para a
formação de possíveis pactos governo / empresários / organizações sociais.
Desta forma e considerando, a realidade local e as limitações de natureza estrutural e
operacional de cada órgão municipal de meio ambiente, o Sistema de Gestão Ambiental e
Territorial proposto para os municípios contemplará os seguintes instrumentos previstos nas
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atividades deste resultado, a serem desenvolvidos e implementados, dentro de seu
cronograma e a partir das atividades:
3.1. Apoiar a criação de unidades de conservação municipais.
Esta atividade prevê o apoio dos órgãos da SDS e parceiros nacionais e internacionais
através de assessorias aos escritórios multifuncionais e aos municípios, auxiliando‐os na
criação, na implementação e na gestão das unidades de conservação municipais, em
conformidade com os preceitos legais dos Sistemas, Nacional e Estadual, de Unidades de
Conservação, para que as unidades passem a integrar os sistemas e se beneficiarem dos apoios
e aportes federais e estaduais. As indicações das possíveis áreas a serem criadas ou
implementadas deverão ser apontadas por ocasião da elaboração dos planos de trabalhos
municipais previstos na atividade 2.2.
Insumos necessários: Material de Consumo, Passagens e Diárias.
3.2. Apoiar a elaboração e execução de um programa municipal de educação ambiental.
Esta atividade prevê a realização de oficinas participativas (uma em cada município)
para elaboração de um programa municipal de educação ambiental, incluindo os mecanismos
para sua implementação, atividades, prazos, recursos humanos e financeiros necessários. Este
programa deverá ser elaborado em consonância com o Programa Estadual de Educação
Ambiental e com o Programa Nacional de Educação Ambiental, instituído pela Lei N. 9.795, de
27 de abril de 1999.
Insumos necessários: Material de consumo (Kit ZOPP), STPF (facilitadores), STPJ
(aluguel de auditório, refeições e lanches para os participantes), Passagens e Diárias.
3.3. Implementar o processo de descentralização da fiscalização, licenciamento e
monitoramento ambiental para os municípios de modo compartilhado com as esferas estadual
e federal.
O pacto federativo é ao mesmo tempo um desafio e uma necessidade para o sucesso
da gestão ambiental local. Uma das lições apreendidas pelo SPRN/PPG7/MMA é de que o
pacto federativo não se concretizou na primeira fase do Subprograma, senão em alguns casos
isolados. Entre outras razões foram elencadas a excessiva burocracia dos procedimentos e a
focalização do ato em formalidades legais e assinaturas de termos, sem o devido envolvimento
e participação dos órgãos. Conforme este documento “a viabilização de parcerias depende de
negociações abertas entre instituições envolvidas, definindo objetivos comuns que se
sobrepõem a interesses corporativistas. No plano operacional, uma clara definição de
responsabilidades institucionais, respaldada por um arcabouço jurídico consistente e uma
estratégia para enfrentar carências institucionais (principalmente em termos de recursos
humanos) é essencial”.
Portanto, de forma articulada, deverá ser iniciada (na grande maioria dos municípios)
ou dada continuidade aos entendimentos e ações já em curso com o IPAAM, no contexto do
Convênio de Cooperação Técnica, agora fortalecidos, com o processo de zoneamento
participativo e demais ações previstas no presente programa, avançando não só na
formalização da transferência de atribuições, como na efetividade prática das ações.
Os instrumentos de gestão de comando e controle, fiscalização e licenciamento
deverão ser desenvolvidos por consultorias específicas, na forma de manuais de fiscalização e
licenciamento. Esta consultoria também deverá ser responsável pelos treinamentos para os
técnicos municipais na utilização dos referidos manuais.
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Da mesma forma, com o apoio desta consultoria deverá ser buscada uma maior
aproximação com o IBAMA e com o Ministério Público Estadual, na construção gradativa do
pacto federativo.
Insumos necessários: STPJ (Pagamento de consultoria para elaboração dos manuais de
licenciamento e fiscalização e treinamentos), Passagens e Diárias.
3.4. Propor instrumentos de proteção para Terras Indígenas.
Está previsto nesta atividade a contratação de uma consultoria para propor
instrumentos de proteção para Terras Indígenas. O produto apresentado pela consultoria
deverá ser discutido através de oficina participativa com a equipe da FEPI.
Insumos necessários: STPJ (contratação de consultoria, aluguel de auditório e
alimentação para os participantes da oficina), STPF (facilitadores) e Material de Consumo (Kit
ZOPP e material de expediente).
3.5. Propor mecanismos para o fortalecimento da gestão ambiental municipal.
Está previsto nesta atividade a contratação de uma consultoria para propor
mecanismos (econômicos e outros) para o fortalecimento da gestão ambiental municipal, a
exemplo: do ICM Ecológico, da Valoração do Cumprimento do Código Florestal (APP e Reserva
Legal), do Pagamento de Serviços Ambientais por Recuperação do Passivo Ambiental ou por
Redução do Desmatamento e outros. O produto apresentado pela consultoria deverá ser
discutido através de oficina participativa com a equipe da SDS e vinculadas.
Insumos necessários: STPJ (contratação de consultoria, aluguel de auditório e
alimentação para os participantes da oficina), STPF (facilitadores) e Material de Consumo (Kit
ZOPP e material de expediente).

Resultado 4. Instrumentos de ordenamento territorial desenvolvidos, aprimorados e
implementados de forma pactuada, integrada e compartilhada entre as esferas federal,
estadual e municipal.
A noção de sustentabilidade tem se firmado como um novo modelo do
desenvolvimento humano. A partir de documentos e declarações resultantes das conferências
mundiais realizadas na década de 90, o poder público e a sociedade civil organizada
perceberam a necessidade premente de implementar um modelo de desenvolvimento a partir
do processo de planejamento participativo.
Neste processo se envolvem os diferentes atores econômicos e sociais, os formadores
de opinião vinculados não apenas à questão ambiental, mas também à participação
democrática e à representação da sociedade, para a formalização de parcerias e
compromissos, com metas a curto, médio e longo prazo.
Nesse sentido, este Programa apoiará a elaboração de três instrumentos de gestão
territorial que deverão ser compatibilizados: Agenda 21, Plano Diretor e Zoneamento
Ecológico‐Econômico Participativo, considerando as diretrizes e o zoneamento estabelecido no
Macrozoneamento do Estado do Amazonas. O Mapa de Geodiversidade deverá ser utilizado
como subsídio para a elaboração dos Planos Diretores Municipais ou para qualquer outro
instrumento de ordenamento territorial.
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Para o alcance deste resultado estão previstas as seguintes atividades:
4.1. Estimular a elaboração e votação, pelos órgãos competentes, nos componentes relativos à
gestão ambiental e ordenamento territorial, de Planos Diretores e Agendas 21 Locais,
incluindo a indicação de áreas protegidas e áreas de uso restrito (ZEEp).
Conforme caracterização da gestão ambiental municipal, alguns municípios do
Amazonas já elaboraram seus planos diretores participativos, entretanto, a grande maioria
ainda carece desse instrumento de planejamento territorial, que incorpore todos os setores
sociais, econômicos e políticos que compõe o município, de forma a construir um
compromisso entre cidadãos e governos na direção de um projeto que incluam todos e atenda
ao Estatuto da Cidade, que impõe a todos o Plano Diretor, obrigatório para cidades brasileiras.
O Plano Diretor deve ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores e
sancionado pelo prefeito de cada município. O resultado, formalizado como Lei Municipal, é a
expressão do pacto firmado entre a sociedade e os poderes Executivo e Legislativo.
Os princípios que norteiam o Plano Diretor estão contidos no Estatuto da Cidade. Nos
termos do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor está definido como instrumento básico para
orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município.
O Estatuto da Cidade delega ao Plano Diretor a função de definir as condições a que a
propriedade deve conformar‐se, para que cumpra sua função social.
Os Planos Diretores atenderão sempre mais diretamente aos seus objetivos, quanto
mais forem abertos à inovação e à criatividade, e quanto mais estimulem a participação dos
cidadãos e a produção coletiva.
Os temas prioritários a serem tratados pelo Plano Diretor se vinculam as atividades já
estabelecidas no município e identificadas no Diagnóstico Participativo (a ser elaborado,
conforme previsto na metodologia). Assim sendo, o Plano Diretor, se constituirá em um
instrumento de planejamento e de integração de políticas públicas, que norteará futuras ações
que visem o desenvolvimento local, permitindo que elas se estabeleçam física e socialmente
no município por meio de um processo de negociação da sociedade frente às potencialidades
e fragilidades naturais de onde ela se encontra.
Esta atividade prevê o apoio dos órgãos da SDS, dos parceiros nacionais e
internacionais através de assessorias aos municípios para o detalhamento dos procedimentos
e da metodologia, a facilitação das reuniões do Fórum e as oficinas comunitárias, assim como
o apoio à equipe técnica na elaboração do Plano Diretor, que deverá estar em conformidade
com a metodologia expressa no Livro: Guia para a elaboração pelos municípios e cidadãos, do
Ministério das Cidades.
Prevê também o apoio dos órgãos da SDS, dos parceiros nacionais e internacionais
através de assessorias aos municípios para o detalhamento dos procedimentos e da
metodologia, a facilitação das reuniões do Fórum e as oficinas comunitárias, assim como o
apoio à equipe técnica na elaboração da Agenda 21 Local.
Insumos necessários: STPJ (contratação de consultoria para apoiar a elaboração de
Planos Diretores e Agendas 21 Locais), STPF (contratação de facilitadores), Material de
Consumo, Passagens e Diárias.
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4.2. Apoiar a implementação dos Planos Diretores, nos componentes relativos à gestão
ambiental e ordenamento territorial, incluindo a indicação de áreas protegidas e áreas de uso
restrito (ZEEp).
Conforme mencionado anteriormente, alguns municípios do Amazonas já elaboraram
seus Planos Diretores Participativos, entretanto, carecem de assessorias e recursos financeiros
para implementar as estratégias e os instrumentos mais adequados para cada tema prioritário
definido.
O Estatuto da Cidade (art. 40) estabelece que os instrumentos de política econômica,
tributária e financeira dos municípios devem adequar‐se aos objetivos do planejamento
territorial. Isto significa que deve haver coerência entre o modo de aplicar tributos (como
IPTU, ISS e, inclusive, a Lei Orçamentária) e o Plano Diretor do município.
As propostas de investimentos, inseridas no Plano Diretor, devem orientar as
prioridades de governo definidas no Programa Plurianual (PPA) do município, nas diretrizes
orçamentárias e nos orçamentos anuais, que serão elaborados depois de o Plano Diretor estar
aprovado.
Para tal, esta atividade prevê o apoio dos órgãos da SDS, dos parceiros nacionais e
internacionais através de assessorias aos municípios para auxiliar na captação de recursos e na
implementação dos instrumentos estabelecidos nos Planos Diretores.
Insumos necessários: Passagens e Diárias.
4.3. Apoiar a elaboração e implementação de Zoneamentos Ecológico‐ Econômicos
Participativos municipais.
Alguns municípios do Amazonas apresentam uma situação complexa de ocupação
territorial. Algumas áreas já se encontram sob exploração madeireira, outras sob
assentamentos rurais e não existe ainda uma discriminação entre terras particulares, de
posseiros e devolutas. Por outro lado, verificam‐se grandes áreas de florestas com bom nível
de conservação.
Deve‐se considerar ainda que o incremento do desmatamento, as possibilidades de
expansão da agricultura e da silvicultura na forma tradicional (nas áreas já desmatadas) ou em
sistemas agroflorestais, assim como a possibilidade da introdução de corredores ecológicos, de
unidades de conservação municipais, federais ou estaduais e ainda o estímulo à criação de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN colocam a necessidade da definição
espacial e territorial para este conjunto de potencialidades.
Os temas prioritários a serem tratados pelo zoneamento participativo se vinculam as
atividades já estabelecidas e a considerações e cenários do Macrozoneamento do Estado.
Assim sendo, um zoneamento ecológico‐econômico participativo dos municípios, se
constituirá em um instrumento de gestão ambiental e planejamento do desenvolvimento local
sustentável, norteando ações de fiscalização, monitoramento e licenciamento, assim como na
definição e pacto entre os atores sociais no sentido da definição de áreas a serem indicadas
para a constituição de unidades de conservação.
O zoneamento propiciará ainda a definição de áreas para pólos de desenvolvimento de
atividades econômicas, particularmente a exploração madeireira sustentável (sob planos de
manejo e outros procedimentos legais), a expansão pecuária, a agricultura familiar com base
em sistemas agro‐florestais e do turismo sustentável.
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Desta forma, esta atividade visa “implementar um zoneamento participativo que
levante as expectativas e as prioridades de desenvolvimento da municipalidade permitindo
que elas se estabeleçam física e socialmente no município por meio de um processo de
negociação da sociedade frente às potencialidades e fragilidades naturais de onde ela se
encontra”.
A metodologia participativa a ser adotada no processo de negociação com as
comunidades locais será a sugerida no trabalho intitulado “Zoneamento Participativo” 4 com as
suas fases operacionais (Articulação, Diagnóstico, Prognóstico e Implementação), com
adaptações para a realidade local e às necessidades de uma escala municipal de abordagem.
As propostas e recomendações do ZEE Participativo deverão ser incorporadas no
Projeto de Lei do Plano Diretor e os produtos deverão integrar o Sistema Estadual de
Informações Ambientais e Territoriais previsto no resultado 6 deste Programa.
Insumos necessários: Material de consumo (Kit ZOPP), STPJ (Pagamento de consultoria
para o ZEE Participativo), STPJ (aluguel de auditório, refeições e lanches para os participantes),
Passagens e Diárias.

Resultado 5. Gestores municipais, membros dos conselhos de meio ambiente,
representantes de entidades civis e corpo técnico municipal e estadual envolvidos no
processo de desconcentração e descentralização capacitados para o desempenho das
funções inerentes à gestão ambiental estadual e municipal.
O SPRN, em relação à capacitação, agregou a partir de novembro de 1999 um novo
componente, o Programa de Capacitação Ambiental (PCA), como instrumento de suporte à
gestão ambiental descentralizada na Amazônia, objetivando: Fortalecer a capacidade do
serviço público estadual e municipal, em estabelecer uma política ambiental e fiscalizar seu
cumprimento, na Amazônia Legal; e, Fortalecer a capacidade das ONGs e comunidade
organizada (dos estados da Amazônia Legal) para enfrentar as suas dificuldades ambientais.
A proposta do PCA foi ao encontro da necessidade de se pensar o fortalecimento
institucional no âmbito dos PGAIs estaduais. Na execução de suas ações, tal programa adotou
um enfoque considerado inovador por todas as organizações envolvidas no Programa Piloto.
Tratava‐se de um esquema pelo qual os próprios beneficiários do processo de capacitação
deveriam discutir suas necessidades com um coordenador local.
Foi definido no PCA que as prioridades de capacitação ou outras atividades deveriam
partir de organizações do setor público local e de representantes da sociedade, que o
programa definiu como “organizações da sociedade civil organizada e organizações não
governamentais”. As demandas eram encaminhadas a uma Coordenação Estadual para
avaliação e possível consolidação com outras demandas de outras entidades. Uma vez
aprovada, a proposta (por exemplo, de um curso de capacitação) era encaminhada para uma
entidade executora para que fosse desenvolvida de maneira participativa, unindo a
Coordenação Estadual, as entidades requisitantes e os instrutores/facilitadores contratados
para desenvolver a atividade.

4
Ver Planejando o Desenvolvimento Local – Governo do Estado do Pará – Secretaria Executiva de Agricultura –
Projeto PRORENDA PARÁ – Seção II – Zoneamento Participativo – Hans Krüger.
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Nessa linha, o Estado do Amazonas elaborou o Programa Estadual de Capacitação
Ambiental – PECA, tendo como objetivo geral: Qualificar os gestores e conselheiros ambientais
dos municípios do Estado do Amazonas.
Para o alcance deste resultado estão previstas as seguintes atividades:
5.1. Revisar o Plano Estadual de Capacitação Ambiental adequando‐o as necessidades do
PGAM.
Está previsto nesta atividade a realização de uma Oficina Participativa, sob a
coordenação da SDS, para adequação do Plano Estadual de Capacitação Ambiental as
necessidades de capacitações do PGAM. Destaca‐se a necessidade de capacitações nos
seguintes temas: Legislação ambiental federal e estadual com ênfase nas competências dos
municípios quanto à gestão ambiental e territorial; Elaboração participativa de diagnósticos
municipais socioambientais e na formulação de programas municipais de gestão ambiental e
territorial; Elaboração participativa dos instrumentos legais, operacionais e administrativos dos
órgãos, conselhos e fundos municipais de meio ambiente; Interpretação e implementação dos
instrumentos de gestão ambiental; Implementação do modelo de gestão compartilhada do
programa entre técnicos, gestores e representantes de entidades civis; Gestão de recursos
hídricos; Gestão de Conflitos; Educação Ambiental para Terras Indígenas; Planejamento
Estratégico voltado à elaboração de políticas públicas para a gestão ambiental e
desenvolvimento sustentável; Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais; Manipulação de
Portais; e, Processos de comercialização.
Insumos necessários: Material de consumo (Material de Expediente), STPJ (Pagamento
de Consultorias para ministrar as capacitações e para elaboração e impressão de produtos
gráficos), STPJ (aluguel de auditório, refeições e lanches para os participantes), Passagens e
Diárias.
5.2. Implementar o Plano Estadual de Capacitação Ambiental
Está previsto nesta atividade recursos para realizações das capacitações previstas no
Plano Estadual de Capacitação Ambiental.
Insumos necessários: Material de consumo (Material de Expediente e Kit ZOPP), STPJ
(Pagamento de consultoria), STPJ (aluguel de auditório, refeições e lanches para os
participantes), Passagens e Diárias.
5.3. Capacitar agentes voluntários ambientais indígenas
Insumos necessários: Material de consumo, STPJ (Pagamento de consultoria), STPJ
(aluguel de auditório, refeições e lanches para os participantes), Passagens e Diárias.

Resultado 6. Sistema Estadual de Informações Ambientais e Territoriais implementado.
O Sistema Estadual de Informações Ambientais e Territoriais objetiva promover a
articulação necessária para a integração dos municípios às bases de dados e sistemas
informatizados de gestão ambiental, preferencialmente por meios de softwares livres,
garantindo o envolvimento dos municípios no Sistema Estadual de Meio Ambiente. O Sistema
é um instrumento da Política Estadual de Meio Ambiente responsável pela gestão da
informação, para sua constituição estão previstas as seguintes atividades:
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6.1. Estruturar e implementar base física para banco de dados ambientais com aquisição e
instalação de equipamentos e softwares adequados.
Esta atividade prevê a aquisição de equipamentos e softwares para constituição da
Base Física do Programa. Deverão ser adquiridos um computador, uma impressora A3, 02 GPS
e um nobreak. Assim como os softwares necessários para operacionalização da base, que
deverão ser compatíveis com os atualmente utilizados na SDS. (Kit para cada centro
multifuncional e para cada município com sistema municipal de meio ambiente implantado).
Insumos necessários: Equipamentos e materiais permanentes.
6.2. Constituir e treinar equipe técnica especializada na implementação e manutenção do
Sistema de Informações Ambientais, assim como definir seus administradores.
Esta atividade prevê a identificação dos administradores do sistema, bem como a
realização de três cursos de capacitação (um de GPS e dois nos softwares a serem adquiridos)
para as equipes técnicas locais, de preferência para funcionários efetivos. O conteúdo mínimo,
a carga horária e a metodologia de cada curso estarão descritos em termos de referência, que
deverão ser definidos pela instância de coordenação do programa e posteriormente discutidos
com a consultoria a ser contratada.
Para efetivação dos cursos será contratada uma consultoria especializada que tenha
em seu quadro profissionais especializados nos temas acima referidos.
Insumos necessários: STPJ (Consultoria para os três cursos), Passagens e Diárias.
6.3. Formatar e estruturar banco de dados ambientais com definição de temas, variáveis e
indicadores.
A capacitação teórica e operacional no manuseio dos softwares, da atividade anterior,
se estenderá até esta atividade, pois o consultor iniciará e prestará assistência na estruturação
de banco de dados ambientais e inserção de dados, como uma capacitação em serviço, para os
técnicos da prefeitura e demais capacitandos. A estrutura do banco de dados deverá conter no
mínimo as seguintes variáveis por município: histórico, localização, estrutura político‐
administrativa e financeira, população, infra‐estrutura básica, infra‐estrutura social, atividades
econômicas e caracterização territorial.
Insumos necessários: STPJ (Consultoria para estruturação de banco de dados
ambientais), Passagens e Diárias.
6.4. Instalar banco de dados em sistema operacional adequado, com formatos de entrada de
dados, processamento e emissão de relatórios e exibição em página da internet.
Conforme previsto na atividade anterior, a consultoria especializada contratada
elaborará o banco de dados e a alimentação inicial, entretanto, para o efetivo uso das
informações o banco necessita ser constantemente alimentado, cuja responsabilidade será dos
Centros Multifuncionais e dos órgãos ambientais municipais de meio ambiente. Para
disponibilizar o acesso esta atividade prevê a elaboração de uma página na internet, assim
como a aquisição de materiais de consumo para manutenção do sistema.
Insumos necessários: STPJ (Consultoria para elaboração da página da internet) e
Material de Consumo (papel, tinta para impressora, etc).
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6.5. Constituir terminais de alimentação e acesso ao banco de dados ambientais nos Centros
Multifuncionais e nos municípios com sistemas de meio ambiente implantados.
Esta atividade prevê a aquisição de equipamentos e softwares para disponibilização ao
público das informações contidas nos banco de dados elaborados. Deverão ser adquiridos um
computador e um nobreak, assim como os softwares necessários para acessar as informações.
(Kit para cada centro multifuncional e para cada município com sistema municipal de meio
ambiente implantado).
Insumos necessários: Equipamentos e materiais permanentes.
6.6. Disponibilizar banco de dados em página de acesso público.
Esta atividade prevê a inserção de um link do programa na página da SDS, contendo as
informações municipais consolidadas.
Insumos necessários: STPJ
6.7. Estabelecer Rede de secretários e conselheiros municipais de meio ambiente.
Esta atividade prevê a realização do primeiro encontro dos secretários e conselheiros
municipais de meio ambiente visando à apresentação deste Programa, bem como a definição
dos princípios da Rede e a assinatura do protocolo de intenções para a criação da Rede de
secretários e conselheiros municipais de meio ambiente, que terá como objetivo promover o
intercâmbio, a troca de experiências, a capacitação, a disseminação de informações referentes
a políticas, programas e projetos ambientais no Estado do Amazonas.
Ainda estão previstos nesta atividade os custos de manutenção da referida rede e mais
três encontros dos secretários e conselheiros municipais de meio ambiente (um por ano).
Insumos necessários: Material de consumo (Material de Expediente), STPJ (aluguel de
auditório, refeições e lanches para os participantes), Passagens e Diárias.

Resultado 7. Ações de Desenvolvimento Sustentável apoiadas
Principalmente nesta ultima década, diversos programas governamentais e não‐
governamentais vêm sendo implementados nas mais diferentes regiões e biomas brasileiros.
São proposições de desenvolvimento sustentável, justificadas por políticas públicas
relacionadas a conceitos, qualificações e restrições já abordadas. São políticas públicas de
desenvolvimento sustentável.
Com relação à Amazônia, tais políticas públicas são concebidas, programadas e
executadas a partir de certas considerações sobre as circunstancias históricas, econômicas,
sociais e políticas em que se deu e se dá o seu processo de ocupação e de desenvolvimento.
Desde o Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PPG7 (1996),
resultado de acordos no âmbito da II Conferência Mundial de Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em 1992, que se deu início a uma intervenção governamental, no controle e
fiscalização do uso dos recursos naturais na Amazônia Legal. Começava o planejamento e a
execução de políticas públicas que se justificavam na necessidade do desenvolvimento
sustentável.
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Vários programas, projetos e ações têm se seguido, tanto no plano da Amazônia Legal,
a partir do Governo Federal, como no âmbito dos estados e, mais recentemente nos
municípios.
Neste contexto, estão previstos recursos para a implementação das atividades
relacionadas a seguir, que deverão ser melhores discutidas em uma Oficina de Planejamento
das Atividades relacionadas a esse resultado (Desenvolvimento Sustentável):
7.1. Implementar um programa piloto de manejo de madeira e pescado em Terras Indígenas.
7.2. Apoiar a certificação florestal madeireira em grupos (associação e/ou cooperativas).
7.3. Propor ao CEMAAM destinar um percentual dos recursos do FEMA para apoio a projetos
indígenas.
7.4. Implementar um projeto de turismo em TI em conjunto com a Amazonastur.
7.5. Fomentar atividades agroextrativistas em TI.
7.6. Elaborar e implementar um programa de gestão de negócios.
7.7. Elaborar um programa de fortalecimento do associativismo e cooperativismo.
7.8. Fortalecer as cadeias produtivas florestais e agroflorestais.
7.9. Apoiar a certificação de produtos agroextrativistas.
7.10. Fortalecer a produção mineraria.
7.11. Realizar estudos de prospecção de mercado.
7.12. Realizar o mapeamento de áreas adequadas para Pagamento por Serviços Ambientais no
Amazonas, com consecutiva implantação de projetos.
7.13. Realizar o mapeamento de regiões estratégicas do Estado para desenvolvimento de
projetos de energias alternativas.
7.14. Apoiar os APL (Arranjos Produtivos Locais) ou Cadeia de Valores nos municípios.
7.15. Fortalecer a gestão dos recursos hídricos (uso para consumo, manutenção da umidade da
floresta, irrigação, uso da água para navegação).
Insumos necessários: Material de consumo, STPJ (Pagamento de Consultorias),
Passagens, Equipamentos e Materiais Permanentes e Diárias.
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Resultado 8. Administração e execução do programa adequadas.
Para o alcance desse resultado serão realizadas as seguintes atividades:
8.1. Pactuar matriz lógica do programa e implementar modelo operacional, incluindo
mecanismos de controle e supervisão do conjunto dos resultados e atividades do programa.
Esta atividade prevê a realização de uma oficina de planejamento participativo, com
vistas à pactuação da matriz lógica do programa, a definição do cronograma físico‐financeiro
do programa e do modelo operacional (definição da Unidade Administrativa), incluindo
mecanismos de controle e supervisão do conjunto dos resultados e atividades do programa.
Insumos necessários: Material de consumo (Material de Expediente e Kit ZOPP), STPJ
(Pagamento de Facilitado, aluguel de auditório, refeições e lanches para os participantes) e
STFF (gerentes).
8.2. Implementar modelo de gestão compartilhada, incluindo processos de programação,
reprogramação, acompanhamento e avaliação do conjunto de resultados e atividades do
programa.
A estruturação de um sistema de monitoramento e avaliação do Programa servirá para
monitoramento da execução financeira, das atividades, dos resultados e, por último, e dos
impactos em relação as objetivos e resultados estabelecidos. Esse monitoramento servirá não
apenas para avaliar o que foi feito, mas também identificar e analisar o que mudou a partir da
execução de uma dada atividade.
O monitoramento deverá considerar a Matriz de Acompanhamento e Avaliação – A&A
do Sistema Municipal de Meio Ambiente e será realizado trimestralmente pelos gerentes de
resultados em conjunto com o coordenador do Programa ou do GT (caso seja criado).
As informações geradas pelo monitoramento devem ser discutidas pelos vários atores
institucionais através das Rodadas de Avaliação e Aperfeiçoamento do Programa – RAAP, as
quais deverão ser realizadas anualmente, portanto, esta atividade prevê a realização das RAPP,
assim como os custos administrativos e operacionais do programa.
Insumos necessários: Material de consumo (Material de Expediente e Kit ZOPP), STPJ
(Pagamento de Facilitadores), STPJ (aluguel de auditório, refeições e lanches para os
participantes), Passagens, Equipamentos e Materiais Permanentes e Diárias.
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4.5. Matriz Lógica
A matriz lógica deverá ser consolidada e pactuada em uma oficina de planejamento participativo (prevista na atividade 7.1.), ocasião na qual será
definido o cronograma de físico‐financeiro, que deverá considerar o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014, para execução do Programa.
RESULTADOS/ATIVIDADES
1. Sistema Estadual de Meio Ambiente reestruturado e
fortalecido no âmbito estadual e municipal com a
desconcentração do Sistema SDS (Centros Multifuncionais),
com suas ações ampliadas nas regiões administrativas do
Estado.
1.1. Criar e fortalecer as instâncias de coordenação,
planejamento e assessoria técnica ao processo de
desconcentração do Sistema SDS (Centros Multifuncionais),
com o redesenho de sua estrutura técnico‐administrativa.
1.2. Criar Centros Multifuncionais, nas regiões
administrativas definidas.
1.3. Implantar as estruturas físicas e dotação
equipamentos nos Centros Multifuncionais definidos.

INDICADORES
Aumento do número de licenciamento ambiental.
Aumento de ações de fiscalização integrada.
Redução do desmatamento ilegal.
Aumento do índice de resoluções e deliberações do conselho estadual de
meio ambiente.
Instância de coordenação definida e redesenho do Sistema elaborado até o
terceiro mês do Programa.

Pólos definidos para implantação dos centros até o terceiro mês do Programa.

de 1 centro implantado até o final do primeiro ano do Programa.
2 centros implantados até o final do segundo ano do Programa.
2 centros implantados até o final do terceiro ano do Programa.
3 centros implantados até o final do quarto ano do Programa.
1.4. Implementar a estrutura funcional dos Centros 1 equipe de trabalho definidas até o final do primeiro ano do Programa.
Multifuncionais com a definição de papéis e funções de 2 equipes de trabalho definidas até o final do segundo ano do Programa.
equipes técnico‐administrativas.
2 equipes de trabalho definidas até o final do terceiro ano do Programa.
3 equipes de trabalho definidas até o final do quarto ano do Programa.
1.5. Elaborar o Plano de Trabalho de curto, médio e longo 1 plano de trabalho elaborado até o final do primeiro ano do Programa.
prazo para o conjunto e para cada um dos Centros 2 planos de trabalho elaborados até o final do segundo ano do Programa.
Multifuncionais definidos.
2 planos de trabalho elaborados até o final do terceiro ano do Programa.
3 planos de trabalho elaborados até o final do quarto ano do Programa.
1.6. Fortalecer e adequar a Instância de Acompanhamento Pelo menos 50% dos membros dos Conselhos participam das capacitações
da Gestão Compartilhada – Conselho Estadual de Meio realizadas no âmbito do Programa.
Ambiente, Conselho Estadual de Recursos Hídricos e
Conselho Estadual de Geodiversidade ‐ ao processo de
desconcentração do Sistema SDS.
1.7. Adequar e reorientar os instrumentos financeiros (Fundo Instrumento legal de readequação do FEMA aprovado até o primeiro ano do
Estadual de Meio Ambiente e outros), para o apoio às ações Programa.
de gestão ambiental e territorial no âmbito municipal.

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Registro do IPAAM.
Dados do INPE
Documentos e atas das
reuniões do Conselho.
Relatório da Oficina.
Cópia do ato
administrativo.
Relatório da Oficina.
Cópia do ato
administrativo.
Relatórios
Fotos dos Centros
Multifuncionais
Relatório da Oficina de
elaboração do Plano de
Trabalho.
Cópia dos planos de
trabalho.

Cópia da lista dos
participantes dos cursos
de capacitação.

Cópia dos instrumentos
legais aprovados.
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RESULTADOS/ATIVIDADES
2. Sistemas Municipais de Meio Ambiente criados e/ou
fortalecidos, de modo compartilhado com as instâncias
federais e estaduais (pacto federativo) e entidades da
sociedade civil organizada, propiciando a implantação e a
implementação dos seus elementos constitutivos.

INDICADORES
3 municípios com sistema municipal de meio ambiente implementado no
primeiro ano do Programa.
5 municípios com sistema municipal de meio ambiente implementado no
segundo ano do Programa.
6 municípios com sistema municipal de meio ambiente implementado no
terceiro ano do Programa.
6 municípios com sistema municipal de meio ambiente implementado no
quarto ano do Programa.
5 municípios com sistema municipal de meio ambiente implementado no
quinto ano do Programa.
5 municípios com sistema municipal de meio ambiente implementado no
sexto ano do Programa.
2.1. Adequar o marco legal para a descentralização através Instrumento legal aprovado até o final do segundo ano do Programa.
de resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente ‐
CEMAAM.
2.2. Elaborar o Plano de Trabalho de curto, médio e longo 5 planos de trabalho elaborados até o final do primeiro ano do Programa.
prazo para cada um dos municípios.
10 planos de trabalho elaborados até o final do segundo ano do Programa.
10 planos de trabalho elaborados até o final do terceiro ano do Programa.
5 planos de trabalho elaborados até o final do quarto ano do Programa.
2.3. Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento da 5 legislações municipais desenvolvidas ou aprimoradas até o final do primeiro
legislação municipal aplicada à gestão ambiental e territorial ano do Programa.
no plano local, instituindo princípios e diretrizes para a 10 legislações municipais desenvolvidas ou aprimoradas até o final do
gestão ambiental local e regulamentando: o órgão segundo ano do Programa.
ambiental, o conselho municipal de meio ambiente, um 10 legislações municipais desenvolvidas ou aprimoradas até o final do terceiro
fundo financeiro e a implementação de instrumentos de ano do Programa.
5 legislações municipais desenvolvidas ou aprimoradas até o final do quarto
gestão ambiental no plano local.
ano do Programa.
2.4. Incentivar criação e fortalecimento dos Órgãos 5 órgãos ambientais estruturados até o final do primeiro ano do Programa.
Municipais de Meio Ambiente em seus aspectos 10 órgãos ambientais estruturados até o final do segundo ano do Programa.
administrativos, técnicos, físicos e de equipamentos, 10 órgãos ambientais estruturados até o final do terceiro ano do Programa.
dotando‐os de infra‐estrutura para a execução de suas 5 órgãos ambientais estruturados até o final do quarto ano do Programa.
atribuições legais.
2.5. Incentivar criação e fortalecimento dos Conselhos 5 cursos realizados com a participação de pelo menos 50% dos conselheiros a
Municipais de Meio Ambiente, como instâncias de gestão cada ano do Programa.
ambiental compartilhada atuante e empoderada.

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Matriz de
sustentabilidade.

Cópia do instrumento
legal aprovado.
Cópia dos planos de
trabalho.

Cópia das legislações.

Relatórios e fotos dos
OMMA.

Relatório dos cursos, com
lista de freqüência e fotos.
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RESULTADOS/ATIVIDADES
2.6. Incentivar criação dos Fundos Municipais de Meio
Ambiente, como instâncias de financiamento à
implementação dos instrumentos de gestão ambiental e
territorial local.
2.7. Promover a assessoria e a cooperação técnica na
implementação dos sistemas municipais de meio ambiente.
3. Instrumentos de gestão ambiental desenvolvidos,
fortalecidos e implementados de forma pactuada, integrada
e compartilhada entre as esferas federal, estadual e
municipal.
3.1. Apoiar a criação de unidades de conservação municipais.
3.2. Apoiar a elaboração e execução de um programa
municipal de educação ambiental.
3.3. Implementar o processo de descentralização da
fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental para
os municípios de modo compartilhado com as esferas
estadual e federal.

INDICADORES
5 instrumentos legais de criação do FMMA aprovado até o final de cada ano
do Programa.

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Cópia dos instrumentos
legais aprovados.

10 assistências técnicas realizadas a cada ano do Programa.

Relatório das assessorias
realizadas.
Cópia dos Termos de
Cooperação.

Pelo menos 3 Termos de cooperação assinados entre IPAAM e Prefeituras a
cada ano do Programa.

5 unidades de conservação municipais criadas até o final do Programa.

5 programas municipais de educação ambiental elaborados a cada ano do
Programa.
3 municípios executando o licenciamento a cada ano do Programa.
Pelo menos 5% das fiscalizações realizadas pelo IPAAM contam com a
participação do OMMA no primeiro ano do Programa.
10% do total das fiscalizações realizadas no município estarão sendo feitas
pelos OMMA no terceiro ano do Programa.
20 % do total das fiscalizações realizadas no município estarão sendo feitas
pelos OMMA no sexto ano do Programa.
3.4. Propor instrumentos de proteção para Terras Indígenas. Uma proposta de instrumentos elaborada até o final do segundo ano do
programa.
3.5. Propor mecanismos para o fortalecimento da gestão Uma proposta de definição de mecanismos (econômicos e outros) para o
ambiental municipal.
fortalecimento da gestão ambiental municipal (ICM Ecológico, Valoração do
Cumprimento do Código Florestal (APP e Reserva Legal), Pagamento de
Serviços Ambientais por Recuperação do Passivo Ambiental ou por Redução
do Desmatamento e outros) definida e aprovada até o segundo ano do
programa.

Cópia dos decretos de
criação.
Cópia dos programas
municipais.
Cópia das licenças
emitidas pelos OMMA.
Relatórios das ações de
fiscalização.

Cópia da proposta.
Cópia do instrumento
legal.
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RESULTADOS/ATIVIDADES
4. Instrumentos de ordenamento territorial desenvolvidos,
aprimorados e implementados de forma pactuada,
integrada e compartilhada entre as esferas federal,
estadual e municipal.
4,1 Estimular a elaboração e votação, pelos órgãos
competentes, de Planos Diretores e Agendas 21 Locais, nos
componentes relativos à gestão ambiental e ordenamento
territorial, incluindo a indicação de áreas protegidas e áreas
de uso restrito (ZEEp).
4.2. Apoiar a implementação dos Planos Diretores, nos
componentes relativos à gestão ambiental e ordenamento
territorial, incluindo a indicação de áreas protegidas e áreas
de uso restrito (ZEEp).
4.3. Apoiar a elaboração e implementação de Zoneamentos
Ecológico‐Econômicos Participativos municipais.

INDICADORES
Planos Diretores e/ou Agendas 21 Locais e ZEE Participativos elaborados com
a efetiva participação da sociedade civil e convertidos em leis municipais.

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Cópia das leis municipais.

10 Planos Diretores ou Agenda 21 Locais elaborados (com o apoio do
Programa) até o final do Programa.

Cópia da Lei dos Planos
Diretores ou cópia das
Agendas 21 Locais.

5 Planos Diretores implementados (com o apoio do Programa) até o final do
Programa.

Cópia dos relatórios das
atividades implementadas.

10 ZEE Participativos locais elaborados (com o apoio do Programa) até o final
do Programa.
5 ZEE Participativos regionais elaborados (com o apoio do Programa) até o
final do Programa.
5. Gestores municipais, membros dos conselhos de meio Pelo menos 1.000 pessoas capacitadas até o final do Programa.
ambiente, representantes de entidades civis e corpo técnico 100 agentes voluntários ambientais indígenas capacitados até o final do
municipal e estadual envolvidos no processo de programa.
desconcentração e descentralização capacitados para o
desempenho das funções inerentes à gestão ambiental
estadual e municipal.
5.1. Revisar o Plano Estadual de Capacitação Ambiental Plano Estadual de Capacitação Ambiental ajustado às necessidades do PGAM
adequando‐o as necessidades do PGAM.
até o final do primeiro ano do projeto
5.2. Implementar o Plano Estadual de Capacitação Ambiental 5 cursos de capacitação realizados a cada ano do Programa.

5.3. Capacitar agentes voluntários ambientais indígenas

03 cursos de formação de agentes ambientais indígenas realizados até o final
do programa.

Cópia do ZEE.
Cópia da Lei.

Cópia dos relatórios dos
cursos com avaliação dos
participantes, conteúdo
programático, lista de
freqüência e fotos.
Cópia do PECA revisado.
Cópia dos relatórios dos
cursos contendo conteúdo
programático, lista de
freqüência e fotos.
Cópia dos relatórios dos
cursos contendo conteúdo
programático, lista de
freqüência e fotos.
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RESULTADOS/ATIVIDADES
INDICADORES
6. Sistema Estadual de Informações Ambientais e
Aumento do número de consultas e de fornecimento dos dados/informações
Territoriais implementado.
do Sistema Estadual.
6.1. Estruturar e implementar base física para banco de 3 Kits de equipamentos adquiridos até o primeiro ano do Programa.
dados ambientais com aquisição e instalação de 5 Kits de equipamentos adquiridos até o segundo ano do Programa.
equipamentos e softwares adequados.
7 Kits de equipamentos adquiridos até o terceiro ano do Programa.
7 Kits de equipamentos adquiridos até o quarto ano do Programa.
8 Kits de equipamentos adquiridos até o quinto ano do Programa.
8 Kits de equipamentos adquiridos até o sexto ano do Programa.
6.2. Constituir e treinar equipe técnica especializada na 3 cursos de capacitação nos softwares apropriados realizados até o primeiro
implementação e manutenção do Sistema de Informações ano do Programa.
Ambientais, assim como definir seus administradores.
5 cursos de capacitação nos softwares apropriados realizados até o segundo
ano do Programa.
7 cursos de capacitação nos softwares apropriados realizados até o terceiro
ano do Programa.
7 cursos de capacitação nos softwares apropriados realizados até o quarto
ano do Programa.
8 cursos de capacitação nos softwares apropriados realizados até o quinto
ano do Programa.
8 cursos de capacitação nos softwares apropriados realizados até o sexto ano
do Programa.
6.3. Formatar e estruturar banco de dados ambientais com 3 bancos de dados estruturados até o primeiro ano do Programa.
definição de temas, variáveis e indicadores.
5 bancos de dados estruturados até o segundo ano do Programa.
7 bancos de dados estruturados até o terceiro ano do Programa.
7 bancos de dados estruturados até o quarto ano do Programa.
8 bancos de dados estruturados até o quinto ano do Programa.
8 bancos de dados estruturados até o sexto ano do Programa.

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Relatório do Sistema
Estadual.
Cópia das notas fiscais.

Cópia dos relatórios dos
cursos contendo conteúdo
programático, lista de
freqüência e fotos.

Cópia dos relatórios da
consultoria contendo a
estrutura do banco de
dados.
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RESULTADOS/ATIVIDADES
6.4. Instalar banco de dados em sistema operacional
adequado, com formatos de entrada de dados,
processamento, emissão de relatórios e exibição em página
da internet.

6.5. Constituir terminais de alimentação e acesso ao banco
de dados ambientais nos escritórios regionais implantados
do IPAAM e nos municípios com sistemas de meio ambiente
implantados.

INDICADORES
3 bancos de dados em funcionamento e com emissão de
informações/relatórios até o primeiro ano do Programa.
5 bancos de dados em funcionamento e com emissão de
informações/relatórios até o segundo ano do Programa.
7 bancos de dados em funcionamento e com emissão de
informações/relatórios até o terceiro ano do Programa.
7 bancos de dados em funcionamento e com emissão de
informações/relatórios até o quarto ano do Programa.
8 bancos de dados em funcionamento e com emissão de
informações/relatórios até o quinto ano do Programa.
8 bancos de dados em funcionamento e com emissão de
informações/relatórios até o quinto ano do Programa.
3terminais implantados até o primeiro ano do Programa.
5 terminais implantados até o segundo ano do Programa.
7 terminais implantados até o terceiro ano do Programa.
7 terminais implantados até o quarto ano do Programa.
8 terminais implantados até o quinto ano do Programa.
8 terminais implantados até o sexto ano do Programa.
Página de acesso público disponibilizada até o segundo ano do Programa.

6.6. Disponibilizar banco de dados em página de acesso
público.
6.7. Estabelecer Rede de secretários e conselheiros Rede de secretários e conselheiros municipais de meio ambiente estabelecida
municipais de meio ambiente.
até o segundo ano do Programa.
7. Ações de Desenvolvimento Sustentável apoiadas.
20% dos atendidos pelas atividades de desenvolvimento sustentável tiveram
sua renda melhorada.
1 Plano de manejo de madeira em execução até o segundo ano do Programa
2 Planos de manejo de madeira em execução até o quarto ano do Programa
7.1. Implementar um programa piloto de manejo de madeira 1 Plano de manejo de madeira em execução até o sexto ano do Programa.
e pescado em Terras Indígenas.
1 Plano de manejo pescado em execução até o segundo ano do Programa
2 Planos de manejo pescado em execução até o quarto ano do Programa
1 Plano de manejo pescado em execução até o sexto ano do Programa

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Cópia dos relatórios ou
informações emitidas pelo
sistema.

Relatórios e fotos dos
terminais.

Consultas ao site.
Consultas as informações
da rede.
Cópia dos depoimentos.
Cópia dos planos de
manejo.

47

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – PGAM/AM

RESULTADOS/ATIVIDADES
7.2. Apoiar a certificação florestal madeireira em grupos
(associação e/ou cooperativas).
7.3. Propor ao CEMAAM destinar um percentual dos recursos
do FEMA para apoio a projetos indígenas.
7.4. Implementar um projeto de turismo em TI em conjunto
com a Amazonastur.
7.5. Fomentar atividades agroextrativistas em TI.

7.6. Elaborar e implementar um programa de gestão de
negócios.

INDICADORES
1 Instituição Pública Estadual com autorização concedida por uma entidade
certificadora (de credibilidade) para administração de grupos certificados até
o final do programa.
1 grupo certificado com 10 detentores de planos de manejo em 1 município
até o final do segundo ano do programa.
2 editais elaborados até o sexto ano do programa

1 projeto de turismo em TI implementado até o terceiro ano do programa.
1 projeto de turismo em TI implementado até o sexto ano do programa.
1 plano de manejo de uso múltiplo em execução até o segundo ano
programa.
3 planos de manejo de uso múltiplo em execução ao final do sexto ano.
1 acordo de cooperação interinstitucional assinado para o desenvolvimento e
implementação do programa de gestão até o segundo ano do programa.
1 documento do programa instituído até o segundo ano do programa.
10 grupos produtivos atendidos pelo programa com
comercializados no mercado de Manaus até o terceiro ano.

7.7. Elaborar um programa
associativismo e cooperativismo.

de

do 1 programa de capacitação modular elaborado especifico para associações e
cooperativas.
20 organizações capacitadas até o segundo ano.
60 organizações capacitadas até o final do sexto ano.
7.8. Fortalecer as cadeias produtivas florestais e Aumento de 20 % da produção e comercialização até o segundo ano do
agroflorestais.
programa.
Aumento de 40 % da produção e comercialização até o sexto ano do
programa.
7.9. Apoiar a certificação de produtos agroextrativistas.
3 produtos agroextrativistas com certificados até o sexto ano do programa.
7.10. Fortalecer a produção mineraria.

fortalecimento

produtos

Política de mineraria elaborada até o terceiro ano do programa.

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Cópia
Autorização
expedida
Cópia da certificação
concedida
Cópia do edital publicado
e cópia do relatório do
CEMAAM.
Cópia
dos
convênios
assinados
Cópia
dos
projetos
protocolados no IBAMA
Cópia do acordo assinado.
Documento publicado no
site da ADS.
Cópia
dos
contratos
assinados.
Cópia o programa
elaborado.
Cópia dos certificados de
capacitação.
Cópia dos relatórios do
IDAM e ADS.

Cópia da certificação
concedida.
Cópia da política.
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RESULTADOS/ATIVIDADES

7.11. Realizar estudos de prospecção de mercado.

7.12. Realizar o mapeamento de áreas adequadas para
Pagamento por Serviços Ambientais no Amazonas, com
consecutiva implantação de projetos
7.13. Realizar o mapeamento de regiões estratégicas do
Estado para desenvolvimento de projetos de energias
alternativas

7.14. Apoiar os APL (Arranjos Produtivos Locais) ou Cadeia de
Valores nos municípios.

INDICADORES
01 TDR elaborado para contratação de serviços de consultoria para realizar o
estudo até o final do primeiro ano do programa
01 Edital elaborado e publicado para contratação do serviço de prospecção
até o início do segundo ano do programa.
01 Edital elaborado e publicado para contratação do serviço de prospecção
até o início do quarto ano do programa.
01 Edital elaborado e publicado para contratação do serviço de prospecção
até o início do sexto ano do programa.
01 Relatório de prospecção de mercado realizado até o final do 2º, um no
final do 4º e um no final do 6º. Ano.
1 Diagnóstico elaborado e metodologias de implantação de projetos
definidas até o final de 2009.
1 projeto em inicio de implantação até o final de 2010.
1 Diagnóstico elaborado e metodologias de implantação de projetos
definidas até o final de 2009.
02 projetos em inicio de implantação até o final de 2010.
01 oficina de aplicação da metodologia para a definição dos produtos da
cadeia de valor e grupos produtivos beneficiários realizada até o 2 semestre
de 2009.
01 documento de validação do processo de identificação e definição dos
produtos da cadeia de valor, e os grupos produtivos beneficiários, publicado
até 2010.
02 grupos produtivos de 02 cadeias de valores diferentes, com produtos
comercializados em mercado competitivo até 2010.
Política de recursos hídricos elaborada até o final do segundo ano do
programa.

7.15. Fortalecer a gestão dos recursos hídricos (uso para
consumo, manutenção da umidade da floresta, irrigação, uso
da água para navegação)
8. Administração e execução do programa adequadas.
8.1. Pactuar matriz lógica do programa e implementar Modelo administrativo‐financeiro definido nos primeiros seis meses do
modelo administrativo‐financeiro, incluindo mecanismos de Programa.
controle e supervisão do conjunto dos resultados e
atividades do programa.
8.2. Implementar modelo de gestão compartilhada, incluindo Uma RAPP realizada a cada ano do Programa.
processos
de
programação,
reprogramação,
acompanhamento e avaliação do conjunto de resultados e
atividades do programa.

FONTES DE VERIFICAÇÃO
TDR publicado.
Publicação no DOE.
Publicação no DOE.
Publicação no DOE.
Cópia dos relatórios.
Cópia do diagnóstico.
Cópia do convênio.
Cópia do diagnóstico.
Cópia dos convênios.
Cópia do relatório
oficina.

da

Documento publicado no
site da SDS
Cópia
dos
contratos
assinados
Cópia da Política.

Cópia do relatório da
Oficina.
Cópia dos relatórios físico‐
financeiros.
Cópia dos relatórios das
RAPP.

49

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – PGAM/AM

4.6. Estimativa da Necessidade de Recursos Orçamentário Financeiros
PERÍODO: 2008 A 2014
ANOS

ATIVIDADES/RESULTADOS

2009

2010

1. Sistema Estadual de Meio Ambiente
reestruturado e fortalecido no âmbito
estadual, regional e local com a
desconcentração do Sistema SDS com suas
ações ampliadas nas regiões administrativas
do Estado.

R$ 268.500,00

R$ 643.000,00

R$ 579.400,00

R$ 815.000,00

R$ 79.400,00

2. Sistemas Municipais de Meio Ambiente
criados e/ou fortalecidos, de modo
compartilhado com as instâncias federais e
estaduais (pacto federativo) e entidades da
sociedade civil organizada, propiciando a
implantação e a implementação dos seus
elementos constitutivos.

R$

-

R$ 1.330.500,00

R$ 2.535.250,00

R$ 2.535.250,00

R$ 1.380.500,00 R$171.750,00

R$ 113.750,00

R$ 8.067.000,00

3. Instrumentos de gestão ambiental
desenvolvidos, fortalecidos e implementados
de forma pactuada, integrada e
compartilhada entre as esferas estadual,
regional e local.

R$

-

R$ 216.500,00

R$ 216.500,00

R$ 216.500,00

R$ 216.500,00

R$ 216.500,00

R$ 216.500,00

R$ 1.299.000,00

R$

-

R$ 397.500,00

R$ 397.500,00

R$ 397.500,00

R$ 397.500,00

R$ 397.500,00

R$

4. Instrumentos de ordenamento territorial
desenvolvidos, aprimorados e
implementados de forma pactuada, integrada
e compartilhada entre as esferas estadual,

2011

2012

2013

CUSTOS TOTAIS

2008

R$ 23.000,00

2014

R$

-

-

R$ 2.408.300,00

R$ 1.987.500,00
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regional e local.

5. Gestores municipais, membros dos
conselhos de meio ambiente, representantes
de entidades civis e corpo técnico municipal
e estadual envolvidos no processo de
desconcentração e descentralização
capacitados para o desempenho das funções
inerentes à gestão ambiental regional e local.

R$

-

R$ 255.000,00

R$ 255.000,00

R$ 255.000,00

6. Sistema Estadual de Informações
Ambientais e Territoriais implementado.

R$

-

R$ 466.200,00

R$ 326.800,00

R$ 190.400,00

7. Administração e execução do programa
adequadas.

R$ 19.000,00

R$ 86.500,00

R$ 86.500,00

CUSTOS TOTAIS

R$ 287.500,00

R$ 3.395.200,00

R$ 4.396.950,00

CUSTO GERAL

R$ 255.000,00

R$

-

R$1.275.000,00

R$ 190.400,00

R$ 152.400,00

R$

-

R$1.326.200,00

R$ 86.500,00

R$86.500,00

R$ 86.500,00

R$

-

R$ 451.500,00

R$ 4.496.150,00

R$ 2.605.800,00 R$ 1.302.650,00

R$255.000,00

R$ 330.250,00

R$

-

R$ 16.814.500,00
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