
 

 
Governo do Estado do Amazonas 

Av. Brasil, 3925 - Compensa  II - Manaus-AM - CEP 69036-110 

PORTARIA SEMA N.º 042, DE 28 DE ABRIL DE 2021 
O Secretário de Estado de Meio Ambiente , no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.163, de 09 de março de 2015, e pelas Leis delegadas  

n.º 122, de 15 de outubro de 2019, e 123, de 31 de outubro de 2019, pelo Decreto Governamental de 1º de janeiro de 2019, com reestruturação organizacional estabelecida pelo 
Decreto n.º 36.219, de 09 de setembro de 2015. 
CONSIDERANDO o inciso II, do art. 5 da Lei Estadual n.° 3.135, de 5 de junho de 2007, que criou o Programa Bolsa Floresta, com o objetivo de instituir o pagamento por 

serviços e produtos ambientais às comunidades tradicionais pelo uso sustentável dos recursos naturais, conservação, proteção ambiental e incentivo às políticas voluntárias de 
redução de desmatamento, regulamentado pelo Decreto Estadual n.° 29.958, de 04 de setembro de 2007; 
CONSIDERANDO que a Fundação Amazônia Sustentável – FAS, desde do ano de 2008, atua na execução do Programa Bolsa Floresta, por atendimento do disposto art. 
6° da Lei n.° 3.135, de 05 de junho de 2007, que autorizou que o Poder Executivo Estadual participasse de uma Fundação privada cuja finalidade e o objeto se destinasse ao 

desenvolvimento e administração dos Programas e Projetos de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável ;   
CONSIDERANDO que o Programa Bolsa Floresta vinha sendo executado pela Fundação Amazônia Sustentável – FAS, com recursos doados pelo Governo do Estado do 
Amazonas, conforme Decreto Estadual n.° 27.600, de 30 de abril de 2008, no montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 
CONSIDERANDO que no início de 2021, a Fundação Amazônia Sustentável – FAS informou por meio do Ofício FAS n.° 007/2021, que iria interromper o pagamento do 
Programa Bolsa Floresta, em decorrência do exaurimento total do valor recebido em doação;  
CONSIDERANDO a necessidade de evitar a descontinuidade do Programa Bolsa Floresta, visto que, os resultados obtidos têm sido satisfatórios no que tange aos seus  

objetivos de pagamento por serviços ambientais, valorização das populações tradicionais e a redução de desmatamento nas UCs; 
CONSIDERANDO o prazo mínimo de 04 (quatro) meses requerido pela instituição bancária, parceira do Governo do Estado do Amazonas, para oper acionalização do 
programa em decorrência da dificuldade de acesso dos 8.613 (oito mil e seiscentos e treze)  beneficiários, moradores de Unidades de Conservação, às agências bancárias, para 

abertura de conta para recebimento do benefício, o que implica a impossibilidade de execução do Programa Bolsa Floresta diretamente pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente – SEMA; 
CONSIDERANDO que a Fundação Amazônia Sustentável – FAS detém estrutura física, operacional e pessoal, para execução do Programa Bolsa Floresta e que a realização 

de chamamento público para habilitação de instituição para execução do referido programa demandaria um tempo mínimo de 60 a 90 dias, além do tempo, após a contratação 
da referida instituição para desenvolver novo modus operandi, que consistem em realizar recadastramento dos beneficiários, abrir conta individual, emitir e entregar cartões de 
saque dentro de todas as UCS; 
CONSIDERANDO que o inciso I, do art. 30 da Lei Federal n.° 13.019, de 31 de julho de 2014, prevê a possibilidade de dispensa do chamamento público nos casos de 

urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias); 
CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Geral do Estado – PGE, por meio do Parecer n.° 94/2021, o qual concluiu pela possibilidade jurídica de dispensa por 
emergência de chamamento público; 
CONSIDERANDO que a Nota Técnica SEMA n.° 045/2021 – DEMUC, manifesta-se de forma favorável a continuidade da manutenção da Fundação Amazônia Sustentável  
na operacionalização do pagamento do Programa Bolsa Floresta, tendo em vista sua expertise técnica e operacional, de forma emergencial e temporária das famílias atualmente 
atendidas pelo programa; 
CONSIDERANDO que a Fundação Amazônia Sustentável – FAS, uma vez consultada, por meio do Oficio n.° 411/2021/G/SEMA, quanto ao interesse de firmar Termo de 

Colaboração, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para execução de forma emergencial do Programa Bolsa Floresta, sem a cobrança de taxa administrativa, manifestou-se 
favoravelmente por meio do Oficio FAS n.° 125/2021. 
CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo Nº 01.01.030101.00000114.20 21. 
RESOLVE: 
Art. 1° DECLARAR dispensável o chamamento público, nos termos do art. 30, inciso I da Lei Federal n.° 13.019 de 31 de julho de 2014, para firm ar Termo de Colaboração 

com a Fundação Amazônia Sustentável – FAS, pelo prazo de 180 dias. 
Art. 2° FICA estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta portaria para apresentação de impugnação à justificativa da dispensa do chamamento 
público, na forma do § 2º do art. 32 da Lei Federal n.° 13.019, de 31 de julho de 2014, por meio de requerimento/ofício, endereçado a esta Secretaria de Estado Meio Ambiente 
– SEMA. 
Art. 3° ESTA PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA, em Manaus, 28 de abril de 2021 
 

EDUARDO COSTA TAVEIRA 
Secretário de Estado do Meio Ambiente  

 

 

 


