
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2036 - Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios

Número de Ações 32

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

10TC - Elaboração e Implantação do Inventário Florestal Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Inventário realizadoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar e Implantar o Inventário Florestal Nacional

Descrição
Realização do mapeamento da cobertura florestal do país e amostragem para a qualificação das florestas, visando a produção de relatório qüinqüenal e disponibilização de acesso
às informações sobre as florestas do Brasil pela sociedade por meio da rede mundial de computadores (Internet). A Ação permitirá a produção sistemática de indicadores sobre
florestas, facilitando a sua gestão e demonstração da participação das florestas na economia do país, assim como subsidiando a elaboração de relatórios sobre o patrimônio florestal
para atender a acordos e convenções internacionais sobre florestas dos quais o Brasil é signatário, tais como a Avaliação Global dos Recursos Florestais, a Convenção de
Mundanças Climáticas, a Convenção sobre espécies ameaçadas - Cites e Convenção da Diversidade Biológica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

O Inventário Nacional tem um ciclo previsto de 5 anos, com três fases distintas. Nos primeiros 18 meses acontecerá o mapeamento das florestas e o planejamento para a coleta de
dados em campo, que se dará na fase seguinte, com aproximadamente 30 meses de duração, sendo a última fase relativa ao processamento da massa de dados e desenvolvimento
das análises para produção de resultados, com previsão de duração de 12 meses. Sua implementação envolverá diversos órgãos e entidades públicas e privadas, destacando-se o
IBGE, na produção do mapeamento da cobertura e o INPE na interpretação de imagens orbitais de alta resolução para análises de paisagem. A coleta de dados e informações em
campo, para a determinação de seus parâmetros qualitativos e quantitativos da floresta, bem como de seu uso pelas populações do entorno das florestas amostradas, será
desenvolvida por diversas instituições parceiras e por empresas a serem contratadas. Universidades e instituições de pesquisa também participarão do processo, prioritariamente,
na verificação da acurácia das informações obtidas e realizando o controle de sua qualidade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 9.968.267,00Data Término:31/12/2007 67Custo Total: Total Físico:

Lei nº. 11.284 de 02 de março de 2006 e Decreto nº. 6.101/2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

10TD - Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Informações Florestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implementar e consolidar o Sistema Nacional de Informações Florestais.

Descrição
Consolidação do Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF visando a produzir, colecionar, organizar, armazenar, processar e disseminar dados, informações e
conhecimentos sobre as florestas e o setor florestal, de modo a subsidiar projetos e políticas que conciliem o uso e a conservação das florestas do Brasil.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação do Sistema Nacional de Informações Florestais – SNIF se dá por meio da identificação de dados e informações associadas a quatro eixos temáticos que buscam
cobrir o máximo de aspectos relacionados às florestas: recursos florestais, setor florestal, gestão florestal e ensino e pesquisa florestal. Paralelamente, busca desenvolver os
sistemas de informação para armazenamento e análise dos dados e o estabelecimento de parcerias institucionais com provedores de dados e informações, além de desenvolver a
capacidade de gestão do sistema como um todo. Como resultado é possível produzir documentos e relatórios sobre as florestas do Brasil e responder a pesquisas nacionais e
internacionais sobre o tema.

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 1



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 7.425.000,00Data Término:31/12/2007 79Custo Total: Total Físico:

Lei nº. 11.284 de 02 de março de 2006 e Decreto nº. 6.101/2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

2063 - Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Arquivos digitais com coordenadas de queimas de vegetação detectadas nas dezenas de imagens de satélites processadas diariamente, e mapas diários de risco de fogo.

unidadeUnidade de Medida:Mapa de risco de fogo geradoProduto:

Especificação do Produto

Monitorar automaticamente focos de queima da vegetação em imagens de satélites e indicar sua localização na superfície atingida, e estimar e prever numericamente riscos de
incêndios florestais, que permitam ao IBAMA, ICMBIO e a demais órgãos ambientais executar ações de prevenção, monitoramento, controle e combate a queimadas e incêndios
florestais no País.

Descrição
Desenvolvimento e implementação de produtos para apoio a atividades de monitoramento, prevenção e combate de queimadas e incêndios florestais no País, bem como para apoio
a atividades de pesquisas científicas relativas ao monitoramento, uso e impacto do fogo, pela ação combinada da análise automática de imagens de satélites quanto à ocorrência e
localização de focos de queima, de dados relativos a tempo e clima, e ao tipo do bioma e da vegetação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Utilizar as estações terrenas e unidades do INPE para recebimento e processamento dos sinais de satélites ambientais e geração dos arquivos contendo as coordenadas dos focos
de queima da vegetação; calcular o Risco de Fogo da vegetação, empregando as informações meteorológicas correlatas e utilizando os recursos computacionais do CPTEC e das
equipes de operação para análise e previsão meteorológica; efetuar controle de qualidade dos dados produzidos no INPE e junto aos usuários externos; conduzir pesquisas no INPE
para aprimorar os produtos e as formas de sua distribuição e emprego pelos usuários; distribuição dos produtos aos usuários e ao público em rede Internet.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF art. 218, CF; MP nº 2.216/37/01; Portaria nº 435/96; Exposição de Motivos MCT 025/87.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

20A7 - Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia difundidaProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento e transferência tecnológica para a ampliação da oferta e agregação de valor aos produtos madeireiros, não madeireiros e de serviços ambientais da
silvicultura com espécies nativas e dos sistemas de produção agroflorestal.  Buscar o desenvolvimento, em todo o Brasil e em específico nos distritos florestais sustentáveis, de
cadeias produtivas que proporcionem a geração de emprego, renda, inclusão social e benefícios sociais para produtores familiares, pequenos e médios produtores rurais.

Descrição
Promoção do fortalecimento e  implantação de centros e unidades orientadas ao desenvolvimento e difusão tecnológica, à realização de pesquisas, ensaios de campo, treinamentos
e atividades de difusão tecnológica, envolvendo publicação de materiais didáticos, programas radiofônicos, vídeos, e outras mídias para a ampliação do conhecimento tecnológico
silvicultural e a agregação de valores aos produtos e subprodutos da silvicultura com espécies nativas e sistemas agroflorestais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB
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A implementação da ação se dá de múltiplas formas, envolvendo a realização direta, a contratação, e descentralização de recursos para a implementação de projetos envolvendo:(i)
organização e disponibilização de um sistema de informações amplamente acessível sobre as cadeias produtivas, arranjos regionais, experiências silviculturais bem sucedidas,
tecnologias de silvicultura, processos e inovação tecnológica referentes às espécies nativas e sistemas agroflorestais, atualmente dispersos em universidades, instituições de
pesquisa, empresas florestais, organizações sociais e iniciativas isoladas de produtores rurais, na forma de manuais, livros, cartilhas capacitação e um banco de dados interativo e
"online"; (ii) implantação de um programa nacional de pesquisa e desenvolvimento visando o avanço na geração de novos conhecimentos e tecnologias para melhoria dos diferentes
sistemas produtivos e agregação de valores usando espécies florestais nativas, sistemas agroflorestais, espécies florestais nobres, com potenciais alternativos e diversificados em
sistemas integrados, energéticos, madeireiros, não madeireiros, medicinal, apícola e agropecuário; (iii) desenvolvimento e ampliação da produção, oferta e conhecimento tecnológico
de sementes e mudas de espécies florestais nativas com boa qualidade genética e fisiológica para aplicação silvicultural e agroflorestal e para produtos e sub-produtos alternativos;
(iv) promoção da qualificação e ampliação do quadro de assistência técnica e de extensão rural (Ater) em silvicultura de espécies nativas e sistemas agroflorestais e de sua inserção
curricular no ensino de ciências agrárias de nível médio e superior; (v) proporcionar o estabelecimento e aperfeiçoamento de linhas de crédito existentes para fomento às atividades
de silvicultura com espécies nativas e sistemas agroflorestais a partir de pesquisas e análises econômicas de pesquisas científicas e experiências exitosas e pela sua difusão aos
agentes integrantes do sistema financeiro envolvido; e (vi) divulgação e conscientização sobre a importância social e ecológica da utilização de produtos provenientes das espécies
florestais nativas plantadas e e dos sistemas agroflorestais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 4.771/65 e Lei 11.284/06
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

20M1 - Articulação, Formulação, Monitoramento e Avaliação de Políticas e Estratégias de Prevenção e Controle do Desmatamento no Âmbito da
União, Estados e Municípios

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Estado apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Formular e coordenar políticas e estratégias de combate do desmatamento entre os entes federativos para a queda contínua e consistente do desmatamento e a conservação da
biodiversidade em todos os biomas brasileiros

Descrição
Apoio aos estados na elaboração e avaliação de estratégias (Planos, Programas, Leis, Decretos) para o Combate ao Desmatamento e apoio aos municípios na elaboração de
pactos e planos municipais pelo desmatamento zero.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realização de Acordos de Cooperação, Convênios e parcerias com entes governamentais e sociedade civil

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 6.938 de 31/8/1981; Lei nº 9.605 de 12/02/1988; Decreto nº 3.179 de 21/09/1999; Lei nº 11.284 de 02/03/2006; Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009; Decreto 7.390 de
9/12/2010; Decreto s/n de 3 de julho de 2003; Decreto nº 6.321 de 21/12/2007; Decreto s/n  de 15 de setembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Políticas para o Combate ao DesmatamentoUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

20M2 - Cadastramento Ambiental Rural nos Municípios Prioritários para o Controle do Desmatamento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Estado apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Aprimorar os sistemas de monitoramento dos remanescentes florestais ao nível do imóvel rural, de modo a promover sua regularização ambiental.

Descrição
Realização do cadastramento ambiental rural nos municipios prioritários para as ações de prevenção e controle do desmatamento.

Finalidade

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de Políticas para o Combate ao DesmatamentoUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Detalhamento da Implementação
Realização de Acordos de Cooperação, Convênios e parcerias com entes governamentais e sociedade civil.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 6.938 de 31/8/1981; Lei nº 9.605 de 12/02/1988; Decreto nº 3.179 de 21/09/1999; Lei nº 11.284 de 02/03/2006; Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009; Decreto 7.390 de
9/12/2010; Decreto s/n de 3 de julho de 2003; Decreto nº 6.321 de 21/12/2007; Decreto s/n  de 15 de setembro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

20M3 - Ordenamento das Espécies Florestais Nativas para o Desenvolvimento das Florestas Plantadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudo de macro zoneamento

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Garantir a sustentabilidade da produção florestal.

Descrição
Desenvolvimento de atividades de caracterização da aptidão das espécies florestais conforme sua fitogeografia gerando recomendações de plantio e buscando a espacialização das
espécies florestais nativas conforme as áreas de expansão da produção, em todos os biomas brasileiros. Os instrumentos a serem desenvolvidos têm como prioridades a inserção
de espécies florestais nativas no processo produtivo. Com este ordenamento das espécies florestais espera-se superar o principal desafio para a inclusão de centenas de espécies
florestais da flora brasileira de alto valor florestal e interesse econômico que ainda não foram incorporadas aos sistemas de cultivo florestal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação dar-se-á por meio de atividades de apoio a caracterização das espécies conforme os parâmetros edafoclimáticas para o desenvolvimento de zonas de aptidão
florestal de cultivos florestais.  Os critérios a serem desenvolvidos propiciarão estabelecimento de instrumentos para fixação de indicadores de produção por espécies florestais
nativas, já desenvolvidos em diversos estudos técnicos e científicos. Todos os trabalhos estarão voltados a construção de parcerias com empresas e centros técnicos para
realização de teste voltados a caracterização dos indicadores.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4771/65  e Lei nº11.284/06
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de FlorestasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

20M4 - Promoção de Instrumentos Produtivos Sustentáveis para Gestão Ambiental e Redução do Desmatamento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Planos, estratégias e projetos, propostas de instrumentos financeiros e de créditos, atos normativos.

unidadeUnidade de Medida:Instrumento implantadoProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento, adequação e implementação de instrumentos de planejamento, gestão e boas práticas ambientais para o uso sustentável dos territórios rurais,
voltados para a indução de Sistemas Produtivos Rurais Sustentáveis, inclusive como estratégia de prevenção e controle do desmatamento.

Descrição
Promoção da integração dos instrumentos de políticas ambientais e de desenvolvimento rural para apoiar e estimular a adoção de alternativas de produção de baixo impacto
ambiental nas atividades rurais, tanto patronais quanto familiares, inclusive aquelas que visam a prevenção e controle do desmatamento. Desenvolvimento e implementação de
instrumentos de incentivo para a recuperação de áreas degradadas, promover o desenvolvimento de mecanismos de certificação e rastreabilidade e a disseminação de práticas de
planejamento e gestão para o eficiente uso dos espaços e dos recursos naturais. Produção de levantamentos e difusão de informações e tecnologias apropriadas de manejo
sustentável que contribuam para uma economia rural de emissão de baixo carbono nas diferentes cadeias e escalas de produção do setor rural.  Promover o desenvolvimento,
adequação e a implementação de instrumentos financeiros, inclusive Pagamento por Serviços Ambientais, criando alternativas para facilitação do crédito e acesso a linhas de
financiamento dos agentes de fomento governamentais para a implementação de sistema de produção que contribuam para a conservação do meio ambiente. Aumento da eficiência
econômica e da sustentabilidade de áreas já desmatadas; para incorporação ao processo produtivo de áreas abertas ou abandonadas; para o desenvolvimento da economia

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Desenvolvimento Rural SustentávelUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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florestal, madeireira e não madeireira.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta e descentralizada, por meio de convênios, acordos e termos de cooperação com órgãos da administração federal, estadual ou municipal, com outras organizações
públicas e privadas, universidades, entre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº. 7.008/2009; Decreto nº. 6.321/07; Lei 	nº. 6.938/81; Lei  nº. 9.605/98; Lei nº. 7.827/89; Lei 12.187/09.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

20MI - Monitoramento das Concessões Florestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

1.000.000 ha de concessões florestais monitorados.

haUnidade de Medida:Área monitoradaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para as iniciativas de concessões florestais identificando remotamente as condições ambientais, de uso dos recursos naturais e das atividades antrópicas para o processo
de licitações; monitorar, de maneira transparente, os contratos de concessão florestal, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais, o cumprimento dos compromissos
legais e contratuais e a promoção do desenvolvimento local; monitorar remotamente a integridade de áreas de interesse para concessões florestais; coordenar e promover o
processo de auditorias florestais independentes.

Descrição
Contribuir para os estudos que subsidiem a oferta de florestas públicas para concessões florestais. Definição de procedimentos, metodologia e ferramentas para o monitoramento
dos compromissos legais e contratuais, incluindo a implementação de sistemas informatizados de controle da cadeia de custódia e rastreamento de veículos transportando a
produção de madeira. Controle da produção de produtos não madeireiros e de prestação de serviços nas concessões florestais. Monitoramento de espécies endêmicas e
ameaçadas de extinção nas áreas de concessões florestais, dos corpos d´água, das medidas de proteção contra incêndios, desmatamentos, invasão e explorações ilegais e outras
ameaças à sua integridade e à dinâmica de desenvolvimento das florestas públicas, bem como o cumprimento de outras normas ambientais e trabalhistas tomando as providências
cabíveis para sua regularização, com o apoio dos órgãos pertinentes do poder público. Monitoramento remoto da integridade de áreas de florestas públicas integrando ações com
órgão de fiscalização. Monitoramento dos impactos sociais, ambientais, econômicos gerados pelas concessões florestais e divulgação dos resultados por meio do Relatório Anual de
Monitoramento das Concessões Florestais, garantindo a transparência, diálogo e o acesso às informações. Coordenar em cooperação com o INMETRO a condução do processo de
Auditorias Florestais Independentes (AFIs), incluindo a definição dos Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC), promoção da acreditação de Organismos de Auditoria
Florestal (OAFs) e a realização, em um prazo não superior a cada três anos, das AFIs nas áreas de concessões florestais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Manualização e institucionalização dos procedimentos de monitoramento das concessões florestais. Atuação conjunta para a gestão dos contratos de concessão florestal
assegurando o cumprimento das regras legais e contratuais vigentes. Relacionamento com os diversos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, e
organizações da sociedade civil para que seja assegurado um ambiente de legalidade nas áreas das concessões florestais e também em seu entorno e em áreas de florestas
públicas a serem licitadas. Promoção dos mecanismos e procedimentos para a condução das Auditorias Florestais Independentes. Constante disponibilização de informações para a
sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.284/2006 e Decreto 6.063/2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

20MX - Promoção do Manejo Florestal Madeireiro Sustentável Comunitário em Unidades de Conservação Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Área em Unidades de Conservação Federais de Uso Sustentável manejada para a extração de madeira de forma ambiental, social e economicamente sustentável e com base em
normas técnicas legalmente instituídas, visando ao manejo de espécies florestais com comercialização realizada pelos beneficiários, de forma econômica, social e ambientalmente
sustentável.

haUnidade de Medida:Área manejadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial e Unidades deUO: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da
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Promover o manejo florestal comunitário sustentável de produtos madeireiros pelas Comunidades Tradicionais nas Unidades de Conservação Federais, pautado em normas e
procedimentos técnicos, incentivando o aprimoramento dos sistemas de manejo florestal comunitário existentes, das estratégias que valorizam os conhecimentos e serviços
ambientais prestados por estas populações tradicionais em Unidades de Conservação e com isso promover o desenvolvimento socioambiental, a melhoria de renda e o uso
sustentável dos recursos naturais existentes pelas famílias apoiadas.

Descrição
Analisar, autorizar, vistoriar e monitorar Planos de Manejo comunitário de recursos florestais madeireiros nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável Federais, pautados em
normas e procedimentos técnicos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação terá implementação direta com apoio para a realização de vistorias e monitoramento, realização de encontros técnicos e capacitações sobre a temática, implementação de
mecanismos e sistematização de informações para recebimento, análise e monitoramento de planos de manejo florestal madeireiros comunitários em Unidade de Conservação de
Uso Sustentável.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.985, de 18/07/2000; Lei 11.284, de 02/03/2006; Lei nº 10.406 de janeiro de 2002; e Dec. Nº 6.040 de 07/02/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

20MY - Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Emergências Ambientais em Unidades de Conservação Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade de conservação protegidaProduto:

Especificação do Produto

Prevenir e combater os incêndios florestais e emergências ambientais.

Descrição
Realização de atividades de prevenção e combate à ocorrência de incêndios florestais e emergências ambientais, visando à redução da área queimada, dos impactos ambientais e a
reabilitação das áreas afetadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Conscientização, treinamento e capacitação; contratação de brigadas de incêndios, aquisição e distribuição de equipamentos e material de combate; apoio às atividades de
prevenção e combate aos incêndios e emergências ambientais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.605, de 12/02/98; Decreto nº 6.514/08; Lei 6.938 de 31/08/81.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Criação e Manejo de Unidade de ConservaçãoUO: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

20MZ - Fiscalização de Atividade de Desmatamento em Unidades de Conservação Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ações de fiscalização realizadas

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização florestal realizadaProduto:

Especificação do Produto

Coibir a prática de desmatamento ilegal, extração de produtos madeireiros e não madeireiros e alteração do uso do solo nas Unidades de Conservação Federais.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Criação e Manejo de Unidade de ConservaçãoUO: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da
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Fiscalização e controle das atividades de desmatamento, extração de produtos madeireiros e não madeireiros e alteração do uso do solo em Unidades de Conservação em que
ocorram ou existam indícios de ocorrência dessa atividade.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Deslocamento de fiscais, orientados por técnicas de geoprocessamento, com utilização de GPS, por terra e ar, até as áreas onde ocorreram ou estão ocorrendo desmates e
queimadas, a fim de verificar a regularidade dessas atividades e adotar providências para coibi-las quando necessário.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 9.605/98, Decreto 6.514/08, Lei Nº 4.771/65; Lei 6.938 de 31/08/81.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

2D12 - Planejamento e Gestão das Concessões Florestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

haUnidade de Medida:Área concedidaProduto:

Especificação do Produto

Empreender as iniciativas de gestão florestal e das concessões florestais nas florestas públicas federais, promovendo os mecanismos legais e administrativos necessários à União,
aos Estados e Municípios. Conduzir o processo de licitação e a administração das concessões florestais, buscando garantir, de maneira transparente, a segurança jurídica e o
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e assegurando a continuidade das ações empreendidas.

Descrição
Implementação das ações relativas à gestão florestal e concessões das florestas públicas da União. Coordenar a elaboração dos estudos ambientais preliminares para fins de
licenciamento ambiental prévio e desenvolver estudos que subsidiem a oferta de florestas públicas para concessão florestal, considerando a adequação de aspectos tecnológicos e
de mercado, como preços de produtos florestais, logística de exploração e de transporte no estabelecimento dos preços florestais. Definição das normas e parâmetros contratuais e
das obrigações das partes. Produção e divulgação do Relatório Anual de Gestão de Florestas Públicas, garantindo a transparência, diálogo e o acesso às informações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realização de estudos de viabilidade ambiental, social e econômica para a concessão de florestas públicas e desenvolvimento de processos de contratualização. A atividade
envolve o contínuo relacionamento com os diversos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal e organizações da sociedade civil, partindo desde as iniciativas de
licenciamento prévio do uso dos recursos naturais, passando pelos processos de pré-edital, consultas públicas e licitação até a assinatura dos contratos de concessão florestal, de
acordo com os preceitos legais vigentes e com constante disponibilidade de informações para a sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 11.284/2006; Lei nº. 8.666/1993; Lei nº. 9.605/1998; Lei nº. 9.985/2000; Lei nº. 6.938/1981 e Lei nº. 4.771/1965.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

4176 - Monitoramento por Satélites da Cobertura da Terra dos Biomas Brasileiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistemas de alerta e de levantamento de desmatamento e da cobertura da terra e respectivos produtos de mapas e alertas entregues aos órgãos resposáveis à fiscalização e
controle do desmatamento e de gestão de terra e disponíveis na internet.

km²Unidade de Medida:Área monitoradaProduto:

Especificação do Produto

Monitorar anualmente o desmatamento e a dinâmica da cobertura da terra dos biomas que compõem o território nacional através de sistemas de análise de imagens de
sensoriamento remoto de diversas resoluções espaciais e temporais baseados em metodologias adequadas às características fisiográficas de cada bioma para atender às
necessidades de dados dos setores governamentais responsáveis pelo controle do desmatamento e pela gestão territorial.

Descrição
O INPE vem desenvolvendo desde 1988 o levantamento anual do desmatamento nas áreas florestais da Amazônia Legal utilizando o estado da arte da tecnologia de sensoriamento
remoto em resolução espacial de 20 a 30 m através do PRODES – Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal. A partir de 2005, o INPE ampliou a carteira de
serviços de monitoramento da coberturaflorestal para atender a necessidades específicas dos programas de gestão territorial como o PPCDAm – Plano para Prevenção e Controle

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Pesquisas EspaciaisUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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do Desmatamento na Amazônia – e a lei de Gestão Florestal. Neste sentido foi criado um sistema de alerta de desmatamento de degradação florestal para suporte à fiscalização, o
DETER – Detecção de Desmatamento em Tempo Real, utilizando dados de resolução moderada (250 m) e alta taxa de revisita, e os sistemas complementares ao PRODES,
DETEX – Detecção da Exploração Madeireira na Amazônia e DEGRAD – Detecção de Áreas de Floresta Degradada e TerraClass – Levantamento da Cobertura da Terra nas Áreas
Desmatadas na Amazônia. Este último deverá consolidar em um único produto os levantamentos realizados em escala anual para atender demandas de naturezas diversas como
gestão da biodiversidade, de águas, etc. Planos similares ao PPCDAm estão sendo implementados e deverão atingir todo território nacional com especificações para cada bioma.
Em 2010, foi decretado do PPCerrado – Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas no Cerrado e está sendo planejado a instalação do PPCaatinga. Para
atender a esta demanda crescente de informação sobre a dinâmica da cobertura da terra, o INPE implementará sistemas de alerta e de levantamento anual de desmatamento e da
dinâmica da cobertura da terra com uso de dados de satélites com resolução espacial de 20 a 30 m adaptados às características de cada bioma. Todos os sistemas deverão ser
implementados com uso da tecnologia de gerenciamento de banco de dados geográficos e de análises de imagens de dados geográficos desenvolvidos pelo INPE, TerraAmazon.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação deverá ser implementada através de três metas: 1. Consolidação dos sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra existentes para a
Amazônia e manutenção do sistema de alerta de desmatamento a partir do primeiro ano da Ação; 2. Desenvolvimento e implementação de sistemas equivalentes para os biomas
Caatinga, Cerrado e Pantanal durante os dois primeiros anos da Ação e operação pelos dois anos restantes e; 3. Desenvolvimento e implementação de um protótipo de sistemas
similares para os biomas Mata Atlântica e Campos Sulinos ao longo dos quatro anos da Ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 218, CF; Portaria nº 435/1996.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4950 - Capacitação em Atividades Florestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a qualificação de recursos humanos para a adoção das técnicas adequadas à realização de atividades florestais, contribuindo no uso sustentável dos recursos florestais
madeireiros e não madeireiros.

Descrição
Promoção da adoção do Manejo Florestal como uma atividade econômica que compatibiliza a conservação e o uso sustentável dos recursos florestais à geração de renda e de
benefícios socioeconômicos para a sociedade depende, em grande medida, da geração e difusão de conhecimentos referentes às práticas a serem adotadas em campo.
Considerando que a qualificação de técnicos e trabalhadores quanto às melhores práticas de manejo florestal, madeireiro e não madeireiro é essencial para viabilizar a sua, a ação
promove e articula, no âmbito federal, e em parcerias em outras entidades públicas e privadas, atividades de geração de conhecimentos, difusão e capacitação de técnicas
adequadas para as atividades florestais. Estas parcerias priorizam as entidades de ensino e pesquisa, as entidades que realizam capacitação e qualificação profissionalizante de
ensino formal e não formal, bem como as orientadas à difusão nos meios de comunicação da incorporação do componente florestal às atividades rurais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A difusão e capacitação sobre técnicas de manejo florestal são realizadas através de: (i)  atividades teóricas e práticas de ensino formal e não formal; (ii) eventos, cursos, palestras e
dias de campo; (iii) produção e divulgação de material informativo e didático; (iv) publicação de documentos técnico-científicos, pelo CENAFLOR e pelas instituições parceiras.O
CENAFLOR é responsável por identificar demandas junto ao setor florestal e acadêmico, e articular os potenciais parceiros para o estabelecimento de programas de capacitação.
Estas parcerias são estabelecidas com entidades públicas e privadas, incluindo diversos órgãos dos governos federal, estaduais e municipais, instituições de ensino e pesquisa,
escolas técnicas, universidades e entidades da sociedade civil organizada que atuam com capacitação, pesquisa e difusão do manejo florestal. Os programas de capacitação são
elaborados coordenadamente com as instituições e executados a partir dos planos de trabalho e contribuições institucionais. As temáticas abordadas envolvem: (a) difusão do
manejo florestal para diversos públicos e escalas de execução da atividade, desde populações tradicionais até empresas de grande porte; (b) pesquisa aplicada para geração de
conhecimento e base técnica visando aprimorar os atualmente utilizados; (c) capacitação e treinamento operacional para diversas atividades e técnicas em manejo florestal; e (d)
intercâmbio de experiências, metodologias e material didático para capacitação em manejo florestal. O monitoramento, análise e quantificação dos resultados obtidos são
empregados para subsidiar a revisão dos programas e a formulação de novos programas e parcerias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº. 59.308 de 23/09/66; Decreto nº. 3.420 de 20/04/2000; Decreto nº. 4.864 de 24/10/2003 e Decreto nº. 6.101, de 28 de abril de 2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

6035 - Pesquisa e Desenvolvimento Florestal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB
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unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Realizar pesquisas e promover o desenvolvimento científico e tecnológico subsidiando a formulação e a implementação de normas de acesso e uso dos recursos florestais e
orientando para o melhor aproveitamento dos produtos de origem florestal.

Descrição
Geração de conhecimentos, desenvolvimento e inovação de técnicas e tecnologias, para a implantação de sistemas de produção florestal sustentáveis e com ênfase no uso múltiplo
das florestas naturais e plantadas. Agregação de valor aos produtos florestais madeireiros e não-madeireiros, racionalizando a exploração e o processamento dos recursos
florestais, aperfeiçoando as práticas de processamento associadas às indústrias de base florestal, valorizando as florestas e gerando renda e promovendo a inclusão social.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de pesquisas científicas e tecnológicas pelo Laboratório de Produtos Florestais e em conjunto com a rede de colaboradores junto à outras instituições da comunidade
científica, envolvendo centros de pesquisa públicos e privados e com a participação da população beneficiária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 4.771/1965; Decreto nº. 3.420/2000; Lei nº. 6.938/81; Lei nº. 11.284/2006 e Decreto nº. 6.101/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

6037 - Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade fortalecidaProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer e aprimorar a estrutura de fiscalização do IBAMA para o efetivo cumprimento de suas funções regimentais e aplicação de penalidades disciplinares ou compensatórias ao
não cumprimento das medidas necessárias à conservação dos recursos ambientais ou correção da degradação ambiental, nos termos da legislação em vigor.

Descrição
Revisão de procedimentos, equipar, informar e instrumentalizar as unidades descentralizadas de fiscalização do IBAMA, disponibilizando meios necessários à execução das ações
de controle e fiscalização. Identificar, consolidar, integrar, atualizar e disponibilizar bases de dados e informações obtidas a partir destas para otimizar e subsidiar as ações de
controle e fiscalização. Expandir as ações de controle e fiscalização ambiental em aeroportos, portos, plataformas petrolíferas com suas instalações de apoio, dutos, bacias, navios,
pólos industriais e locais sujeitos à possibilidade de acidentes / incidentes por derramamento de petróleo e de seus derivados. Adequar os procedimentos, desenvolver habilidades
do quadro de agentes e operacionalizar o controle e a fiscalização em áreas específicas e estratégicas como cadeias produtivas que utilizam recursos naturais, redes de tráfico de
animais silvestres e áreas relacionadas a emergências ambientais,  inclusive as que envolvem a atividade petrolífera.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As unidades do IBAMA executarão um conjunto de atividades voltadas ao fortalecimento das unidade de fiscalização que deêm condições, disponibilizem informações e
estabeleçam procedimentos adequados para desempenhar suas funções.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.605, de 12/02/98; Lei nº 10.650, de 16/04/2003; Lei 9.605/98; Lei 6.938, de 31/08/81; Lei nº 8.630, de 25/02/93; Decreto 97.634 de 10/04/89; Decreto 3.179/99; Lei nº 9.478,
de 06/08/1997.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Proteção AmbientalUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

6060 - Promoção do Manejo Florestal Sustentável Comunitário e Familiar

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Família atendidaProduto:
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Fomentar, capacitar e articular ações para a promoção do manejo florestal sustentável por povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, em florestas públicas e
privadas, visando o fortalecimento da economia de base florestal sustentável, o desenvolvimento sustentável e social e a geração de renda.

Descrição
Manejo Florestal Sustentável é a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do
ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não
madeireiros, bem como de outros bens e serviços de natureza florestal. O Brasil é um país florestal com aproximadamente 516 milhões de hectares (60,7% do seu território) de
florestas naturais e plantadas  o que representa a segunda maior área de florestas do mundo, atrás apenas da Rússia. Somente de florestas naturais são 509.803.545 hectares.
Atualmente, cerca de 145 milhões hectares de florestas são habitadas por comunidades, o que representa 50% do total das florestas públicas cadastradas do Brasil. Dentre as
modalidades de florestas públicas comunitárias destacam-se para o manejo florestal comunitário: as Reservas Extrativistas (Resex), as Reservas de Desenvolvimento Sustentável
(RDS), os Projetos de Assentamentos Florestais (PAF), os Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS), os Projetos Agroextrativistas (PAE), o que representa 35 milhões de
hectares, nos quais habitam cerca de 100 mil famílias.
Serão desenvolvidas as seguintes atividades:
1. Capacitação e qualificação profissional de povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares e assentados da reforma agrária, agentes de assistência técnica e extensão
rural (ATER) e de assessoria técnica, social e ambiental à reforma agrária (ATES) e demais técnicos, em técnicas e boas práticas de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, na
agroindustrialização de produtos e subprodutos florestais e em outras práticas voltadas a empreendimentos rurais sustentáveis;
2. Realização de eventos de intercâmbio de experiências;
3. Coordenação do Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar e de seus Planos Anuais.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44101 - Ministério do Meio Ambiente

Lei nº 11.284 de 02/03/06; Lei nº 9.985, de 18/07/2000; Lei nº 9.478, de 06/08/1997; Decreto nº 6.040 de 07/02/2007; Decreto não numerado, de 13 de junho de 2006; Decreto nº
6.874 de 05/06/09, Decreto nº 6.063, de 20/03/07; Portaria Interministerial MMA, MDA, MDS nº 239, de 21/07/09; Decreto nº 98.987, de 30/01/90 e Decreto nº 4.340, de 22/08/2002.

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

6072 - Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais e de Políticas Públicas para Redução do Desmatamento nos
Biomas Brasileiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Prática difundidaProduto:

Especificação do Produto

Disseminar para a sociedade civil e para instituições públicas e privadas as boas práticas e os conhecimentos estratégicos em desenvolvimento sustentável para reduzir o
desmatamento e os incêndios florestais nos biomas brasileiros.

Descrição
Assessoramento e capacitação para formulação, implementação e monitoramento de planos e programas de prevenção e controle do desmatamento, por meio de visitas e cursos,
com o fim de difundir conhecimento e identificar lições aprendidas;
Seleção, discussão e contratação de estudos e análises com a finalidade de aprofundar os conhecimentos e lições apreendidas, de forma a subsidiar políticas públicas de prevenção
e controle do desmatamento;
Apoio à integração das ações e resultados de políticas de redução do desmatamento;
Utilização dos meios de divulgação disponíveis, tais como seminários, encontros, publicações, internet, etc, para disseminar e valorizar, entre diferentes públicos, os conhecimentos
adquiridos no âmbito de políticas de redução do desmatamento.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de consultorias para elaboração de estudos e assessoramento e monitoramento de políticas públicas; realização de eventos (oficinas, reuniões, seminários,
publicações, etc).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto de 3 de julho de 2003, Decreto 6.321 de 21 de dezembro de 2007, Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009, Decreto de 15 de setembro de 2010, Decreto nº 7.390 de 9 de
dezembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Políticas para o Combate ao DesmatamentoUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

6074 - Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Combate registradoProduto:

Especificação do Produto

Prevenir e combater os incêndios florestais e controlar as atividades de queimadas.

Descrição
Realização de atividades de prevenção e combate aos incêndios florestais e controle de queimadas por meio inclusive da sensibilização ambiental, desenvolvimento e difusão de
técnicas de manejo controlado do fogo e alternativas ao seu uso em todo território nacional; e seleção, capacitação e contratação de brigadas de prevenção e combate aos
incêndios florestais para municípios críticos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Seleção, capacitação e contratação de brigadistas para a formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais em municípios críticos; aquisição e distribuição de
equipamentos de proteção individual e material de combate; elaboração de planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais; apoio técnico e logístico às ações de
combate em áreas sujeitas a regime especial de proteção; planejamento, execução e avaliação do processo de informação, sensibilização e conscientização ambiental; incentivo e
promoção da substituição do uso do fogo como forma de manejo, adotando-se técnicas alternativas que dispensem a queimada; realização de atividades educativas e orientativas
voltadas para a conscientização e difusão de ideias que previnam o surgimento de novos sinistros. Por fim, articulação para estabelecimento de parcerias interinstitucionais para
aumentar ainda mais a capacidade de resposta, a infra-estrutura e o efetivo disponível para ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Utilização de sistemas
informatizados como ferramenta para auxílio na realização das atividades de prevenção e combate.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.605/98; Decreto nº 6.514/08; Lei 6.938/81, Lei 8.745/93; Lei 4771/65; Decreto 2.661/98.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios FlorestaisUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

6307 - Fiscalização de Atividades de Desmatamento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Operação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Coibir a prática de desmatamento ilegal e inadequado em áreas que comprometam a manutenção da cobertura florestal mínima exigida legalmente, da biodiversidade e dos serviços
ambientais prestados pelas florestas brasileiras.

Descrição
Fiscalização e controle das atividades de desmatamento em áreas em que ocorram ou existam indicativos de ocorrência dessa atividade. Verificação da legalidade da atividade
fiscalizada.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Emprego de agentes ambientais federais, orientados pelo Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental – PNAPA, que se baseia em mapas de tendências de desmatamento
(Kernel), indicativos de desmatamento (DETER, INDICAR, PRODES) e informações sistematizadas de inteligência. Utilização de meios de transporte terrestre, aquaviário e aéreo
para monitoramento, deslocamento de efetivo e transporte de bens apreendidos. Monitoramento da cadeia produtiva por meio de sistemas de controle da movimentação e origem
dos vetores do desmatamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Fiscalização AmbientalUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Lei 9.605/98, Lei Nº 4.771/ 65; Lei 6.938 de 31/08/81 e Dec. Fed. 6514/2008.

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

6329 - Monitoramento e Controle do Desmatamento e dos Incêndios Florestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

km²Unidade de Medida:Área monitoradaProduto:

Especificação do Produto

Controlar, através do monitoramento ambiental, as atividades que geram condições para ocorrência de degradação, especialmente desmatamentos e incêndios florestais.

Descrição
Utilização de técnicas de geoprocessamento, mapeamento e identificação de áreas desmatadas através de imagens de satélite e in loco, com risco de degradação e focos de calor,
auxiliando no processo de fiscalização e controle ambiental.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

1. Desenvolver e aprimorar os instrumentos e sistemas informatizados de controle e monitoramento de desmatamentos,  incêndios florestais e áreas embargadas por desmatamento
2. Planejar e estruturar o intercâmbio e armazenamento de dados com as instituições governamentais e estabelecer parcerias por meio de acordos de cooperação técnica com as
instituições envolvidas; 3. Estruturar o Ibama com equipamentos e insumos, em conformidade com o desenvolvimento e aprimoramento dos instrumentos de controle, bem como
apoiar a montagem de salas para o controle de queimadas e incêndios florestais junto às demais esferas governamentais; 4. Capacitar técnicos em geoprocessamento nos níveis
básico, intermediário e avançado, bem como promover a atualização tecnológica e treinamento para a utilização de novas ferramentas de controle de desmatamentos e incêndios
florestais; 5. Utilização de técnicas de geoprocessamento e de monitoramento que utilizem meios de transporte terrestre, aquaviário e aéreo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.605, de 12/02/98 e Decreto nº 3.179, de 21/09/99 e Lei 6.938 de 31/08/81.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Monitoramento AmbientalUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 543 - Recuperação de Áreas DegradadasSubfunção:Esfera:

8288 - Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

haUnidade de Medida:Área recuperadaProduto:

Especificação do Produto

Recuperar a cobertura vegetal de áreas degradadas, áreas de preservação permanente e reservas legais, proporcionando a restauração das suas funções ambientais, conservação
e uso dos recursos naturais.

Descrição
Formulação de estratégias e políticas para a recuperação de áreas degradadas e a restauração da paisagem, definindo prioridades e diretrizes que compatibilizem as demandas das
políticas de conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, de desenvolvimento rural, dentre outras. As diretrizes para sua implementação também levam em consideração o
desenvolvimento de metodologias e técnicas de recuperação e sua disponibilização para a sociedade, por intermédio de iniciativas de capacitação e assistência técnica, articulando
as instituições públicas federais, estaduais e municipais, bem como a sociedade civil organizada. A ação também busca o fomento à produção e distribuição de sementes e mudas
florestais nativas,  o fomento aos plantios florestais de recomposição e a disponibilização de serviços necessários ao atendimento de programas de recuperação de áreas
degradadas em bacias hidrográficas prioritárias, incluindo a realização de tratos culturais e o monitoramento dos plantios.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratos, parcerias e articulações institucionais, diagnósticos, estudos, pesquisas, criação de centros de recuperação de áreas degradadas, eventos, reuniões, cursos,
treinamentos, sistemas de informações, aquisição de equipamentos, elaboração de materiais didáticos e de apoio, materiais e ações de divulgação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade Responsável: Departamento de FlorestasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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0035 - No Estado de São Paulo

0042 - No Estado de Santa Catarina

0056 - Instituto Educa Mata Atlantica - Volta Redonda - RJ

0058 - Barra do Piraí - RJ

0060 - Reflorestamento em Unidades de Conservação - No Estado do Rio de Janeiro

0062 - em Municípios - No Estado de Pernambuco

Constituição Federal de 1988; Lei nº. 4.771/65; Lei nº. 9.985/00; Decreto nº. 4.340/02 e Decreto nº. 3.420/00.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

8290 - Expansão da Base Florestal Plantada

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Área plantada expandida

haUnidade de Medida:Área expandidaProduto:

Especificação do Produto

Ampliar a base florestal plantada, de forma sustentável e em atendimento à legislação ambiental vigente, diversificando a oferta de matéria-prima para as indústrias de base florestal
(papel e celulose, siderurgia, movelaria e construção civil, dentre outras), de forma a atender a demanda crescente e promover a geração de emprego e renda no setor florestal,
colaborando para seu fortalecimento, estruturação, estabilidade e competitividade.

Descrição
Promoção do uso múltiplo da pequena e média propriedade rural, estimulando programas de fomento ao plantio de florestas de rápido crescimento, gerando alternativa de renda
com a produção de madeira adequada ambientalmente.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar contratos, ajustar parcerias, promover estudos, desenvolver pareceres, organizar encontros e eventos técnicos, desenvolver mecanismos de comunicação e divulgação de
informações, dados e estatísticas relacionados ao setor florestal e às políticas empreendidas na área florestal no país, pela União, estados e municípios, aquisição de equipamentos,
cursos, treinamentos, elaboração de materiais didáticos e de apoio, desenvolvimento de projetos, materiais e ações de divulgação, visando: (i) a adequação nas legislações e
normas relativas ao setor florestal; (ii) a geração e difusão de informações técnicas e científicas do setor florestal para a sociedade; (iii) a criação e ampliação de instrumentos de
crédito e de incentivo, com a disponibilização de linhas de crédito adequadas ao desenvolvimento de atividades florestais junto aos agentes financeiros e instituições públicas; (iv) a
geração e difusão de conhecimento científico e de inovações tecnológicas para a produção florestal sustentável e (v) a oferta de assistência técnica e capacitação em atividades
silviculturais, agroflorestais e adequação ambiental de pequenas e médias propriedades rurais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 4.771/65 e Decreto nº. 3.420/00.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de FlorestasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

8292 - Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Área manejada expandida

haUnidade de Medida:Área manejadaProduto:

Especificação do Produto

Ampliar a base florestal manejada para a produção madeireira e não-madeireira de forma sustentável e adequada à legislação ambiental, para o atendimento às demandas da
sociedade, além da geração de emprego e diversificação da renda.

Descrição
Diagnóstico, organização e fomentação de cadeias produtivas do setor florestal, definindo regras e mecanismos para ampliação e consolidação do uso sustentável das florestas
naturais.

Finalidade

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de FlorestasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Detalhamento da Implementação
Celebrar contratos, ajustar parcerias, promover estudos, desenvolver pareceres, organizar encontros e eventos técnicos, desenvolver mecanismos de comunicação e divulgação de
informações, dados e estatísticas relacionados ao uso sustentável das florestas naturais e às políticas empreendidas para o manejo florestal no país, pela União, estados e
municípios, aquisição de equipamentos, cursos, treinamentos, elaboração de materiais didáticos e de apoio, desenvolvimento de projetos, materiais e ações de divulgação, visando:
(i) a adequação nas legislações e normas relativas ao manejo florestal; (ii) a geração e difusão de informações técnicas e científicas do manejo florestal para a sociedade; (iii) a
criação e ampliação de instrumentos de crédito e de incentivo, com a disponibilização de linhas de crédito adequadas ao desenvolvimento de atividades florestais junto aos agentes
financeiros e instituições públicas; (iv) a geração e difusão de conhecimento científico e de inovações tecnológicas para a produção florestal sustentável, agregação de valor aos
produtos madeireiros e não-madeireiros, valoração dos serviços ambientais e aperfeiçoamento do processamento da produção florestal; e (v) a oferta de assistência técnica e
capacitação em atividades relacionadas ao manejo florestal madeireiro e não- para produtores rurais e comunidades tradicionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.771/65; Decreto nº 3.420/00; Decreto nº 7.029/2009
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

8294 - Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal Compartilhada

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Parceria firmadaProduto:

Fortalecer os órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA para consolidar a gestão florestal compartilhada, por meio do desenvolvimento das estruturas físicas,
técnicas e administrativas, apoio técnico e utilização de sistemas informatizados e de geoprocessamento.

Descrição
Desenvolvimento de parcerias com os governos estaduais e municipais para ampliar a infraestrutura física, técnica e administrativa e aprimorar os instrumentos legais, normativos e
de incentivos necessários à implementação de políticas florestais. Realização de reuniões técnicas e capacitação visando melhoria na utilização de processos e sistemas de gestão
da informação, tais como o Sistema Compartilhado de Informações Ambientais - SISCOM, Sistema de Licenciamento de Atividades Florestais - LAF, Sistema de Controle do Fluxo
dos Produtos Florestais – DOF. O uso desses sistemas será realizado de forma compartilhada e integrada, permitindo ao IBAMA e aos demais órgãos do SISNAMA implementar as
ações relacionadas à gestão florestal e ao acesso comum às bases de dados, com transparência e acessibilidade à sociedade e aos órgãos de controle externo. Fornecimento de
apoio técnico aos órgãos de meio ambiente na aplicação dos procedimentos de licenciamento de planos de manejo florestal sustentável, autorização de supressão de vegetação,
reposição florestal, recuperação de áreas degradadas e alteradas e controle de transporte de produtos e subprodutos florestais, dentre outros, para viabilizar a correta aplicação dos
Acordos de Cooperação Técnica para a Gestão Florestal Compartilhada.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44101 - Ministério do Meio Ambiente

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Leis nº. 4.771, de 15/09/65, 9.605, de 12/02/1998, 9.985, de 18/07/2000 e 11.284 de 2006; Decretos nº. 2.519, de 16/03/98, 3.420, de 20/04/2000, 4.339, de 22/08/2002 e 5.975 de
2006.

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

8296 - Autorização e Controle das Atividades Florestais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Autorização concedidaProduto:

Especificação do Produto

Promover, no âmbito das competências federais, os mecanismos e instrumentos de autorização e controle das atividades florestais, envolvendo as cadeias de produção, incluindo o
acesso, a exploração, a industrialização, a comercialização e a exportação dos produtos e subprodutos de base florestal. Aperfeiçoar as sistemáticas de controle e monitoramento,
diagnosticando as ações irregulares e fomentando a utilização sustentável dos recursos florestais. Garantir o cumprimento da reposição florestal obrigatória desenvolvida no âmbito
federal pelo IBAMA e coordenar as ações desenvolvidas subsidiariamente pelos estados, visando tornar efetiva a reposição de florestas pelos consumidores de produtos florestais,
ampliando a base de produção de florestas plantadas e reduzindo a pressão sobre as florestas nativas remanescentes. Realizar diagnósticos integrados do consumo de produtos
florestais pelas indústrias consumidoras. Apoiar a regularização, a recuperação e o uso sustentável das áreas de interesse ambiental nos imóveis rurais, sobretudo com respeito à
manutenção das áreas de reserva legal e de preservação permanente.

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Autorização de Uso da Flora e FlorestaUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Descrição
Autorização e controle das atividades relacionadas ao acesso, exploração, industrialização, comercialização e exportação de produtos e subprodutos florestais no âmbito das
competências federais, envolvendo: 1. A emissão de licenças/autorizações de supressão de vegetação; 2. Aprovação e monitoramento de Planos de Manejo Florestal Sustentável
de competência federal; 3. O diagnóstico e a análise do fluxo dos produtos e subprodutos florestais visando o planejamento de políticas públicas para a gestão florestal
compartilhada e a realização de vistorias e inspeções ao longo da cadeia produtiva.
Desenvolvimento e implementação de estratégias que garantam a adequada aplicação da Reposição Florestal obrigatória no âmbito dos projetos autorizados pelo IBAMA e pelos
estados, por meio do monitoramento da implantação de projetos de reflorestamento e pelo desenvolvimento de programas voltados aos diagnósticos de consumo integrado de
indústrias do setor florestal, visando garantir o abastecimento do mercado de base florestal.
Desenvolver e aprimorar processos, sistemas informatizados e métodos para o diagnóstico e o monitoramento das informações apresentadas no Ato Declaratório Ambiental e dos
projetos de recuperação de áreas degradadas e alteradas, por meio de vistorias técnicas nas propriedades rurais e/ou cruzamento de informações com outras bases de dados
cadastrais e informações georreferenciadas, sobretudo em cumprimento à necessidade da regularização ambiental das áreas de preservação permanente e de reserva legal.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Emissão das autorizações, na realização das análises técnicas dos processos relativos ao plano de manejo florestal sustentável - PMFS, autorização de supressão de vegetação e
reposição florestal, de competência federal. Realização do controle do fluxo do transporte, industrialização, comercialização e exportação de produtos e subprodutos florestais por
meio de inspeções técnicas em indústrias e pontos de armazenagem. Executar diretamente e firmar parcerias voltadas ao monitoramento da reposição florestal por meio de vistorias
técnicas in loco, capacitação de pessoal e realização de diagnósticos integrados de consumo de produtos florestais pelas indústrias. Executar diretamente e firmar parcerias voltadas
ao monitoramento das informações de interesse ambiental no imóvel rural por meio de vistorias técnicas, cruzamento de informações cadastrais e uso de ferramentas de
geoprocessamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Leis 4.771 de 1965, 9.605 de 1998, 9.985 de 2000, 11.284 de 2006, 6.938 de 1981; Decretos nº. 99.274 de 1990, 2.519 de 1998, 3.420 de 2000, 4.339 de 2002, 5.975 de 2006,
6.099 de 2007, 6.063 de 2007, 6.514 de 2008 e 7.029 de 2009; Resolução CONAMA 369 de 2006 e 378 de 2006.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8298 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar projetos orientados ao desenvolvimento do setor florestal nacional destinado a fomentar o desenvolvimento de atividades sustentáveis de base florestal no Brasil e a
promover a inovação tecnológica do setor.

Descrição
Disponibilização de recursos provenientes da arrecadação com concessões florestais e recursos de outras fontes que venham a ser destinados ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal - FNDF para aplicação prioritária em projetos nas seguintes áreas: I - pesquisa e desenvolvimento tecnológico em manejo florestal; II - assistência técnica
e extensão florestal; III- recuperação de áreas degradadas com espécies nativas; IV - aproveitamento econômico racional e sustentável dos recursos florestais; V - controle e
monitoramento das atividades florestais e desmatamentos; VI - capacitação em manejo florestal e formação de agentes multiplicadores em atividades florestais; VII - educação
ambiental; VIII - proteção ao meio ambiente e conservação dos recursos naturais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Os projetos a serem apoiados pelo FNDF devem estar em sintonia com seu Plano Anual de Aplicação Regionalizada, bem como com as demais políticas públicas socioambientais
estabelecidas pelo Governo Federal. A implementação ocorrerá através da descentralização de recursos por imeio de convênio, termos de parceria, termos de cooperação,
contratação direta de bens e serviços, bem como utilizando outros instrumentos de repasse previstos em lei.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Lei nº. 11.284, de 02 de março de 2006,  Lei nº 6.938, de 31/08/1981.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8300 - Apoio ao Manejo Florestal Comunitário e Familiar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB
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unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Promover o manejo florestal sustentável comunitário, agregando valor à produção, conservando os recursos naturais e melhorando a qualidade de vida da população

Descrição
Fomento à produção florestal comunitária. Promoção de capacitação, assistência técnica  e extensão florestal para o manejo comunitário, para o processamento e agregação de
valor à produção, bem como para sua comercialização.  Diagnóstico e proposição de adaptações aos instrumentos econômicos associados ao uso e conservação dos recursos
florestais manejados por comunidades. Elaboração, Execução e Monitoramento das Ações propostas nos Planos Anuais de Manejo Florestal Comunitário e Familiar.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Envolvimento dos órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal e entidades da sociedade civil na execução do Programa Federal de Manejo Florestal
Comunitário e Familiar. Dessa forma promovendo: capacitação; assistência técnica; mecanismos de processamento e comercialização; desenvolvimento de novos produtos;
aperfeiçoamento e disponibilização de instrumentos de crédito; e fortalecimento de cadeias produtivas associadas ao manejo florestal de base comunitária. Identificação de
demandas para a realização de pesquisas e desenvolvimento tecnológico orientado à produção florestal comunitária. Fomento à produção comunitária, para produtos madeireiros,
não madeireiros e bens e serviços ambientais. Apoio à comercialização de produtos, contratação de estudos, projetos, consultorias, realização de oficinas, aquisição de
equipamentos, construção de bases de apoio, de unidades de processamento e beneficiamento, e custeio das iniciativas de produção e de gestão. Elaboração, Implementação e
Monitoramento dos Planos Anuais de Manejo Florestal Comunitário e Familiar. Promoção da gestão direta ou compartilhada, e compatibilizando as iniciativas de produção,
conservação e preservação desenvolvidas nas Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais, no entorno das unidades de conservação e em outras áreas de uso coletivo e
comunitário dos recursos florestais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.284/2006 e Decreto 6.063/2007
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

8304 - Cadastramento de Florestas Públicas Nacionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

haUnidade de Medida:Floresta cadastradaProduto:

Especificação do Produto

Implementar o Cadastro Nacional de Florestas Públicas.

Descrição
Consolidação das informações sobre as características florestais e fundiárias das florestas públicas em domínio da União, dos estados e dos municípios, delimitando suas áreas,
registrando os imóveis e demarcando estas florestas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Operacionalização, em âmbito nacional, das fases do processo de cadastramento das Florestas Públicas - identificação, delimitação e demarcação das florestas públicas -
articulando as iniciativas das demais instituições.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 11.284, de 02 de março de 2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Serviço Florestal BrasileiroUO: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8308 - Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais nas Unidades da Federação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Instrumento implantadoProduto:

Unidade Responsável: Departamento de Desenvolvimento Rural SustentávelUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Instrumentos de  apoio à recuperação ambiental, como projetos, atos normativos,sistemas de informação e monitoramento, campanhas, capacitação, acordos de cooperação
técnica, entre outros.

Especificação do Produto

Promover a adequação e a regularização ambiental de imóveis rurais, com ênfase na recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.

Descrição
Apoiar a  execução do Programa Federal de Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais - “Programa Mais Ambiente”, instituído pelo Decreto Presidencial n 7.029 de
11/12/2009, com o objetivo de promover a regularização ambiental de imóveis rurais em todo o País.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta e descentralizada, por meio de convênios com órgãos da administração federal, estadual ou  municipal, com outras organizações públicas e privadas,
universidades, organizações representativas de setores da agricultora, entre outros, além de contratos de serviços e de consultorias especializadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.029/2009, que instituiu o Programa Mais Ambiente; Lei nº 4.771/1965, que instituiu o Código Florestal; Decreto nº 6.514/2008; Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente; Lei 9.605/1998, que dispõe sobre crimes ambientais.

Base Legal da Ação
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