
 

 

OFÍCIO N.o 853/2021/GS/SEMA 
Manaus, 2 de julho de 2021. 

 
A Sua Excelência o Senhor 
Jorge Guedes Lobo 
Secretário Geral do Controle Externo 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE  
Av. Efigênio Sales, 1155 – Parque 10 de Novembro  
69055-736 – Manaus/AM 
 
Assunto: Resposta ao Ofício N.o 17/2021/DICAMB/SECEXTCE. 

Referência: Ofício N.° 18/2021-DICAMB/SECEXTCE. 

 

 

Senhor Secretário, 

 

Em resposta ao Ofício em epígrafe, encaminhamos a Vossa Excelência Nota 
Técnica SEMA N.° 002/2021 – SEAGA, que versa sobre manifestação desta Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente – SEMA acerca do Relatório de Monitoramento de Auditoria Operacional e 
Ambiental em Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas. 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais por intermédio da 
Secretária Adjunta Christina Fischer, tel. (92) 3659-1830 e e-mail gabinete@sema.am.gov.br. 

 

Atenciosamente, 

 
 

Eduardo Costa Taveira 
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Documento: Ofício N.o17/2021 – Dicamb/SecexTCE 

Interessado: Tribunal de Contas do Estado – TCE  

Assunto: Relatório de Monitoramento de Auditoria Operacional e Ambiental em Unidades de 

Conservação Estaduais do Amazonas  

 

 

NOTA TÉCNICA N.o 002/2021 – SEAGA/SEMA 

 

A presente Nota Técnica trata sobre a análise e manifestação quanto ao Relatório de 

Monitoramento de Auditoria Operacional e Ambiental em Unidades de Conservação – UCs Estaduais 

do Amazonas, entre os anos de 2014 a 2019, elaborado pela Diretoria de Controle Externo Ambiental 

(DEAMB) do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), encaminhado à esta Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente – SEMA para conhecimento e providências. 

O monitoramento da auditoria foi efetuado nas 42 UC estaduais do Amazonas, no período de 

01/12/2019 a 07/07/2020, realizado por meio da análise das respostas dos questionários aplicados 

em estrevistas semi-estruturadas aos gestores das UC e nos resultados das visitas “in loco” à Área de 

Proteção Ambiental (APA) Caverna do Maroaga, ao Parque Estadual Sumaúma, ao Parque Estadual 

Rio Negro Setor Norte, à Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, à RDS Amanã, 

à Reserva Extrativista (RESEX) Canutama, à Floresta Estadual de Maués, e à RDS Igapó-Açu.  

Assim, no que tange à manifestação desta Secretaria, frente aos apontamentos e conclusões 

resultantes do monitoramento e avaliação da auditoria operacional realizada pelo DEAMB/TCE/AM, 

conforme demostrado no relatório em tela, destaca-se o seguinte:   

 

1) Em relação às ações adotadas pelo governo para o estabelecimento de um Sistema 

efetivo  

 

a) Conselho Gestor:  

Esta SEMA tem buscado manter e intensificar os trabalhos de mobilização nas Unidades de 

Conservação e nos territórios de sua abrangência, visando fortalecer esses espaços de governança e 

participação social, voltados aos processos de gestão das UCs.  Neste aspecto, os resultados da 

auditoria apontaram a melhoria da implementação do indicador. 

 

b) Planos de Gestão:  

A SEMA tem buscado manter e intensificar os esforços e capacidades técnicas e operacionais, 

no sentido de elaborar os Planos de Gestão das UCs sob sua responsabilidade, no intuito de garantir 

a implantação dos processos de manejo e gestão dessas áreas. Neste aspecto, os resultados da 

auditoria apontaram a melhoria do implementação do indicador. 

 

  



 

 

c) Consolidação Territorial:  

De forma complementar aos indicativos do relatório da auditoria, em relação à regularização 

fundiária, salienta-se que se encontra em trâmite nesta SEMA o Processo N.o 031.2021, o qual versa 

sobre a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre esta SEMA e a Secretaria de Cidades e 

Territórios – SECT, com objetivo de efetivar esforços visando à regularização fundiária das UCs 

estaduais.  

Ressalta-se ainda que esta iniciativa tem como premissa avançar nos processos técnicos, 

administrativos e jurídicos pertinenetes à expedição de Concessões de Direito Real de Uso – CDRU.  

  

d) Monitoramento da Biodiversidade:  

Neste aspecto, esta SEMA tem buscado manter, ampliar e intensificar os esforços sobre a 

temática de protocolos de monitoramento de biodiversidade, a exemplo do Programa de 

Monitoramento da Biodiversidade e do Uso Sustentável de Recursos Naturais – PROBUC e do 

MONITORA (Programa implantado nas UCs Federais), no intuito de fortalecer as ações de geração de 

conhecimento sobre os recursos naturais nas UCs estaduais.  

 
e) Recursos Humanos:  

Em relação ao quadro de pessoal voltado à gestão das UCs, salienta-se que a reforma 

administrativa ocorrida em 2015 modificou o quantitativo de cargos de comissão destinados a este 

objetivo, extinguindo o cargo de Chefe de UC e incorporando ao quadro desta Secretaria o cargo de 

Gerente. 

Neste sentido, hoje, além dos Gerentes, a equipe do Departamento de Mudanças Climáticas 

e Gestão de Unidades de Conservação – DEMUC desta SEMA é composta pelo Chefe de 

Departamento e Assessores Técnicos AD2 e AD3, com vistas a dar continuidade à capacidade de 

gestão e implementação das UCs. 

Ressalta-se que para otimizar os esforços inerentes às atividades de gestão das UCs, esta 

SEMA, atualmente, está estruturando internamente o formato de gerenciamento por meio de 

coordenações regionais, seguindo o exemplo do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, com o fito de otimizar os esforços necessários para garantir a efetividade 

de gestão das UCs, utilizando todos os insumos e pessoal disponíveis.  

O modelo desta Secretaria está pautado no gerenciamento das UCs localizadas nas regiões: 

Rio Negro Margem Direita; Rio Negro Margem Esquerda; Médio Rio Solimões; Rio Amazonas; Rio 

Madeira; Médio Rio Purus; Baixo Rio Purus e Sul do Estado. Esclarece-se que as UCs localizadas no 

rio Jutaí e Juruá não foram incluídas nesse formato de coordenação regional e manterão o formato 

anteriormente adotado por esta SEMA; e que os projetos elaborados por esta SEMA em apoio às UCs 

deverão prever o fortalecimento e aporte estruturais de pessoal e equipamentos, com o objetivo de 

implementar os blocos de UCs sob a responsabilidade de um Coordenador Regional.  

A figura a seguir (Figura 1) ilustra o formato da composição de cada Coordenação Regional 

para a gestão das UCs em processo de implantação pelo DEMUC/SEMA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 – Composição das Coordenações regionais para a gestão das UC estaduais do Amazonas  (Demuc/Sema, 

2021).  

 

Informa-se ainda as tratativas realizadas no intuito de fortalecer o quadro funcional desta 

Secretaria, por meio da elaboração de seu Plano de Cargos e Salários pelo Processo Administrativo 

N.o 01.01.030101.00000536.2018, que objetiva a revisão e estudos do impacto financeiro e 

viabilidade orçamentária, conforme instruções da Secretaria de Estado de Administração e Gestão – 

SEAD. 

 

f) Infraestrutura:  

Da mesma forma, visando otimizar os esforços inerentes às atividades de gestão das UCs do 

ponto de vista do funcionameto das estruturas operacionais já existentes e em funcionamento 

atualmente, está sendo adotado o formato de gerenciamento por meio de coordenações regionais, 

como citado no Item “e”. 

Objetivando melhorar a gestão dos escritórios existentes, esta SEMA tem buscado também 

estabelecer Acordos de Cooperação Técnica com órgãos parceiros locais, para melhorar e 

compartilhar o uso dos espaços físicos e das estruturas existentes. Essa medida medida visa, 

inclusive, garantir a segurança ao patrimônio e aos servidores e colabores atuantes nos escritórios 

locais. 

 



 

 

2) Restrições orçamentárias e eficiêcia na gestão 

Em relação a esse aspecto, destaca-se a criação da Ação Orçamentária 2144 - Implementação 

e Consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, com vistas à execução de 

atividades voltadas à gestão das Unidades de Conservação, específica para execução de atividades 

nestas. 

Além da previsão da fonte de recursos próprios do governo e do apoio do Programa ARPA, 

esta Secretaria está atualmente discutindo e construindo em conjunto com o Conselho Estadual de 

Meio Ambiente do Amazonas – CEMAAM, a proposta de regulamentação de instrumento legal para 

a aplicação de recursos oriundos da compensação ambiental (Processo N.o 0022.2019), atualmente 

em análise no DEMUC/SEMA, o qual deverá prever prioritariamente a execução das seguintes ações, 

conforme disposto no art. 33 do Decreto N.o 4.340, de 22 de agosto de 2002: ações de regularização 

fundiária e demarcação de terras; elaboração, revisão ou implantação de Plano de Manejo; aquisição 

de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, 

compreendendo sua área de amortecimento; desenvolvimento de estudos necessários à criação de 

nova UC; desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da UC e área de amortecimento.  

 

3) Sistema de mensuração de desempenho 

 

a) Monitoramento e avaliação da Política Estadual de UC 

Em relação a este item, esclarece-se que as UCs Estaduais têm sua efetividade realizada no 

âmbito do Programa ARPA, por meio da Ferramenta de Avaliação de Ucs - FAUC, no entanto, esta 

SEMA deverá implementar a ferramenta própria de forma complementar ao FAUC, visando manter 

sua base de dados sobre a gestão das UCs atualizada, garantindo assim, a geração de dados que 

possam orientar a melhoria dos processos de gestão e transparência, bem como a disponibilização 

das informações sobre as UCs Estaduais. 

 

b) Dados das UCs no CNUC 

Em relação aos dados das UCs no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC 

melhorará a periodicidade da inserção e checagem dos dados sobre as UCs estaduais, visando manter 

a base de dados sempre atualizada, garantindo assim a transparência das informações sob sua 

responsabilidade à sociedade em geral.  

 

c) Desmatamento; Focos de incêndio; e Fiscalização em UC 

Em atenção a esses itens, pondera-se o esforço desta SEMA e dos orgãos de controle 

ambiental responsáveis principalmente no que tange à realização das ações de combate aos ilícitos 

ambientais. Neste sentido, a melhoria do uso das ferramentas remotas e a Sala de Situação desta 

SEMA, no monitoramento ambiental das atividades ilegais, são de fundamental importância, com 

vistas a otimizar os esforços nas ações de combate em campo. Além disso, soma-se também as 

diligências feitas junto aos orgãos de inteligência, objetivando a antecipação da ocorrência dos 

crimes ambientais. 



 

 

Sobre as ações relativas a prevenção e combate de focos de calor e incêndios nas UC ressalta-

se, a realização periódica de capacitações e formação de brigadistas, realizadas em conjunto com  

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), com vistas a atuarem de foram imediata nas 

ocorrências detectadas. Salientamos as tratativas adotadas pela Sema no sentido de manter e 

estruturar o funcionamento do quantitativo das brigadas formadas (anos 2018/2019), conforme 

descrição na Figura 2 abaixo, por meio da execução de projetos e parcerias institucionais, e de bem 

como, ampliar o número das brigadas à outras UCs.  

Resalva-se que em 2020, não foi possivel a realização de formação de novas turmas em 

decorrência da Pandemia do Covid. 

 

 
Figura 2 – Quantitativo das Brigadas existentes nas UC estaduais do Amazonas (Demuc/Sema, 2020). 

 

No sentido de melhorar o desempenho dos resultados observados na auditoria operacional, 

o DEMUC/SEMA elaborou Calendário de Ações de Fiscalização Ambiental, apresentado e 

encaminhado aos órgãos pertinentes, no intuito de estabelecer e realizar periodicamente, durante 

os períodos e locais de maior criticidade, ações de fiscalização ambiental nas UCs.  

Com isso, espera-se reduzir os números de ocorrências de ilícitos e crimes ambientais, bem 

como dos desmatamentos e queimadas não autorizadas.   

 

 



 

 

 

 

4) Em relação ao exposto sobre o cumprimento das Recomendações da Auditoria de 2013, 

destacamos: 

  
RECOMENDAÇÃO SITUAÇÃO 

1) Adotar sistema de controle das despesas 
por Unidade de Conservação, com a finalidade 
de dar maior transparência dos gastos que se 
relacionam com as ações de operacionalização 
das UC 

Sobre esse aspecto, destaca-se o apoio do Programa Áreas Protegidas 

na Amazônia – ARPA às 24 UCs estaduais. A execução financeira das 

ações apoiadas por este Programa, é feita pelo executor financeiro - 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, o qual realiza 

também o controle das despesas e gastos.  

De forma complementar, destaca-se que a análise dos marcos 

referenciais para avaliação da efetividade da execução e 

implementação é acompanhada pela ferramenta de avaliação da 

efetividade da gestão adequada às suas metas, denominada 

Ferramenta de Avaliação da Efetividade de Unidades de 

Conservações – FAUC.  

Tratativas no sentido de construir e adotar um sistema de 

transparência de gestos tem sido incluidas em projetos submetidos 

por esta SEMA às entidades financiadoras. 

Além do Programa ARPA, o Governo do Estado do Amazonas apoia 
diretamente as UCs com recurso do tesouro, podendo ser destacadas 
duas ações inseridas no Plano Plurianual 2019-2022: 
2144 – Implementação e Consolidação do Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação; 
2665 – Desenvolvimento de Matrizes Econômicas Sustentáveis nas 
Áreas Protegidas no Amazonas (UCs e TIs). 

2) Garantir que os recursos de compensação 
ambiental sejam aplicados em programas e 
sub-programas destinados a apoiar as 
unidades de conservação. 

Já existe processo administrativo tramitando nesta SEMA (Processo 
No 00227/2019) que visa a contrução de um instrumento jurídico 
(minuta de lei), com o objetivo de regular a gestão dos recursos e 
projetos de compensação ambiental, em vista da definição da 
natureza deste tipo de receita por intermedio da lei N.o 13 668/2018, 
que estabelece regulamentação sobre gestão de recursos de 
compensação ambiental . 

3) Elaborar planos de cargos e salários com 
carreira especifica que sejam compatíveis com 
as necessidades do CEUC; 

O Plano de Cargos e Salários foi elaborado por esta SEMA, estando 
em trâmite nos autos do processo administrativo n.° 
01.01.030101.00000536.2018, o qual se encontra no Departamento 
de Administração e Finanças – DEFIN/SEMA, para revisão e estudos 
do impacto financeiro e viabilidade orçamentária, conforme 
instrução da Secretaria de Estado de Administração e Gestão – SEAD. 

4) Viabilizar concurso público de provas e 
títulos para o ingresso de novos servidores no 
órgão com a finalidade de apoiar a 
consolidação; 

Tratativas relacionadas em análise. 

5) Estabelecer Plano de Metas de capacitação, 
desenvolvimento e treinamento de servidores 
por área; 

Ao longo do período da auditoria, esta SEMA, por meio de cursos 
oferecidos pelo Governo do Estado, proporcionou temáticas de 
capacitação.  
Informamos que nos anos de 2020 e 2021 as intituições 
internacionais que finacianciam Projetos Ambientais no Estado do 
Amazonas, por exemplo, a Força-Tarefa dos Governadores para o 
Clima e Florestas – GCF, a Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KFW, o 



 

 

Desenvolvimento Sustentável por meio da Deutshe Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit – GIZ, entre outras, viabilizaram uma 
série de treinamentos relacionados à temática de mudanças 
climáticas, salvaguardas sociambientais, ferramentas de 
contabilidades de emissões de gases do efeito estufa, aos servidores 
desta SEMA e de outras instituições públicas, como a SEDCTI, SEPROR 
e IDAM.  
Além disso, esta Secretaria participa dos cursos oferecidos 
periodicamente pela Escola de Gestão e Aperfeiçoamento de Servidor 
Público – ESASP. 
Cumpre-se ressaltar ainda, que está em fase estruturação na SEMA 
uma proposta de Plano Anual de Treinamento – PAT, no âmbito da 
Assessoria de Gestão de Pessoal – ASSGEP/SEMA. 

6) Reestruturar as Unidades de conservação 
dotando-os de equipamentos e materiais em 
quatidade e qualidade; 

A aquisição e manutenção de equipamentos das UCs foram apoiadas 
principalmente pelo Programa Áreas Protegidas da Amazonia – ARPA, 
através da aquisição de bens e equipamentos. Além disso, projetos 
como o Programa PROFLORAM/KfW também fizeram a previsão de 
equipamentos a serem utilizados na implementação do Programa 
Agentes Ambientais Voluntários (AVV) das UCs, principlamente no 
período de análise da auditoria operacional. 
Somente entre os anos de 2016 a 2019, foram investidos 
aproximadamente R$ 3.300.000,00 para a melhoria das estruturas 
das Unidades, parte em processo de contratação e parte já doados. 

7) Implementar programa para fortalecimento 
institucional do CEUC/SDS junto às 
comunidades residentes e entorno; 

Além das ações de fortalecimento comunitário previstas nas reuniões 
de Conselhos Gestores, os Programas de Gestão  PROBUC e Programa 
AAV também promovem ações de sensibilização que ajudam a 
fortalecer as lideranças comunitárias, oferecendo oportunidade de 
atuarem como protogonistas da gestão das UCs, já que os programas 
têm natureza participativa. 

8) Que os processos de redelimitação e 
recategorização de UCs sejam discutidos e 
consensuados com as representações da 
sociedade civil e comunidades locais, assim 
como pelos seus conselhos gestores; 

Faz parte dos procedimentos desta Secretaria, nos casos de 
redelimitação e recategorização de UC, a realização de reuniões com 
os moradores da área e representações do Poder Público e sociedade 
civil, visando apresentar e discutir as demandas. 

9) Implementar dotação orçamentária 
específica para atender à implementação do 
PROBUC em atenção ao dispositivo legal; 

Foi prevista a Ação Orçamentária 2144 - Implementação e 
Consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
voltada a apoiar a Gestão das Unidades de Conservação no Plano 
Plurinanual da Secretaria. 

10) Realizar Estudo de demandas das áreas a 
serem tituladas e indenizadas nas Unidades de 
Conservação do Estado do Amazonas; 

A identificação das áreas tituladas foram desempenhadas durante os 
estudos fundiários realizados para o Plano de Gestão das Unidades, 
entretanto, a indenização da área ainda é um desafio a ser superado, 
uma vez que o valor da indenização estimada é muito alto e o Estado 
não dispõe de recursos para esse fim. 

11) Elaborar plano para regularização 
fundiária das Unidades de Conservação com 
planos e metas.  

Encontra-se em processo de elaboração o Plano de Trabalho e Acordo 
de Cooperação Técnica a ser celebrado com o órgão fundiário do 
Estado do Amazonas, com o objetivo de estabelecer apoio mútuo 
para a regularização fundiária das Unidades de Conservação Estadual 
do Amazonas, de acordo com o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação – SEUC, com vistas a elaboração/atualziação das 
Concessão de Direito Real de Uso – CDRU coletivas. 

12) Buscar parcerias para restruturar e 
operalizar administrativamente as bases 
fluviais e terrestres que estão fechadas a fim 
de otimizar as ações de proteção nas UCs 
Estaduais  

Atualmente há uma articulação junto a uma instituição internacional 
para viabilizar a possibilidade de recursos finaceiros, com o objetivo 
de construir e restruturar bases de apoio no interior das UCs, no 
âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis. Neste sentido, a equipe 
técnica do Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de 



 

 

Unidades de Conservação – DEMUC/SEMA está construindo um Plano 
de Ação.   

13) Fortalecer e ampliar o Programa Agente 
Ambiental Voluntário – AAV como forma de 
apoio às ações de proteção e controle, 
incentivando as populações 
residentes/entorno a participar da gestão da 
UC; 

Hoje o Programa Agente Ambiental Voluntário – AAV está 
implementado em 36 (trinta e seis) Unidades de Conservação e em 9 
(nove) áreas de acordos de pesca. Dos anos de 2013 a 2019, foram 
realizadas aproximadamente 1500 capacitações e 1100 
credenciamentos em Unidades de Conservação Estaduais.  

14) Estabelecer um cronograma de trabalho 
com o IPAAM, de modo a levar as ações de 
controle e fiscalização a todas as Ucs e não 
apenas as contempladas com recursos 
externos; 

As ações de fiscalização são planejadas em conjunto com o Instituto 
de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM e o Batalhão 
Ambiental. Além disso, os relatórios de pressão e ameaças fornecidos 
pelo Programa Agente Ambiental Voluntário – AAV subsidiam essas 
ações. 

15) Continuar o processo de implementação 
dos conselhos gestores e consolidar os 
conselhos já existentes, garantindo recursos 
para o cumprimento do calendário anual de 
reuniões; 

Hoje a SEMA já possui 36 (trinta e seis) Conselhos publicados. 
 

16)Elaborar planos de gestão para as Unidades 
de Conservação que não possuem; 

Das 42 (quarenta e duas) Unidades de Conservação do Estadual, hoje 
há 32 (trinta e duas) com Plano de Gestão elaborados, publicados e 
disponibilizados para consulta no site desta SEMA. Atualmente 
encontra-se em fase de elaboração o da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável – RDS Puranga Conquista, com apoio do Programa ARPA.  

17)Fortalecer e ampliar o Programa de 
Fortalecimento Comunitário (Profoco) com 
dotação orçamentaria; 

O Profoco não foi implementado, porém esta SEMA em suas agendas 
de reuniões do conselhos promove ações de capacitação para as 
lideranças das UCs.  

18) Continuar os processos de redelimentação 
e recategorização de Ucs já iniciados; 

Esta Secretaria tem dado conutinuidade aos processos em 
andamento, a exemplo da proposta de redelimitação e 
recategorização das Unidades de Conservação – Ucs, Parque Estadual 
– Parque Rio Negro Setor Norte e a Área de Proteção Ambiental – APA 
do Rio Negro – Setor Paduari/Solimões, bem como a criação da UC 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom Jesus do Paduari, as 
ações de campo foram concluídas e analisadas pela Procuradoria 
Geral do Estado – PGE. Neste sentido, estão sob análise e 
manifestação da Assembleia Legislativa, proposta de lei para 
recategorizar, redelimitar e criar tais unidades.  

19) Ampliar o Programa de Monitoramento da 
Biodiversidade em Unidades de Conservação 
(PROBUC) para todas as UCs do Estado do 
Amazonas; 

Atualmente esta SEMA implementou o Programa de Monitoramento 
da Biodiversidade em 15 (quinze) Unidades de Conservação, 
principalmente para componente quelônios. Com isso, há o 
monitoramento de plantas lenhosas, mamíferos, aves cinegéticas e 
borboletas frugívoras. 

20) Desenvolver projetos na área de 
planejamento, estruturação  e gestão de Uso 
público em Ucs; 

Está sendo negociado pelo governo do Estado junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES apoio 
técnico para estruturação de projeto de concessão de Parques 
Estaduais do Amazonas. Informamos ainda que nos planos de gestão 
das Unidades de Conservação já existe um programa que estabelece 
critérios e regras para estruturação turística.  

21)Promover Editais de concessão Florestais, 
conforme previstos na Lei 30.873/2010; 

Esta SEMA está em busca de recursos finceiros para viabilizar os 
Estudos Socioeconomicos e Ambientais, visando subsidiar a 
elaboração desses editais de concessão florestal, conforme previstos 
nas Leis N.o 4.415/2016 e Lei Estadual N.o 5.225/20. 
Atualmente, os estudos de infraestrutura, logística e precificação da 
madeira estão em andamento na Floresta Estadual de Maués. 

22)Elaborar levantamento dos A SEMA atualiza periodicamente planilha de levantamento dos 



 

 

empreendimentos turísticos, empresariais 
e/ou comunitários instalados em Ucs, com 
estudos a fim de regular as atividades de 
acordo com o que prevê o dispositivo legal; 

empreendimentos turísticos das UCs e apoio aos moradores, donos 
das pousadas comunitárias, no processo de regularização ambiental. 

23) Elaborar diagnóstico quanto à necessidade 
de cada Unidade de Conservação; 

Os planos de gestão das UCs possuem os programas de gestão, onde 
há planejamento para cada tema, como: educação, saúde, 
insfraestrutura, conservação dos recursos naturais, entre outros. 

24) Elaborar planejamento macro de ações de 
parceria com as prefeituras municipais e 
órgãos federais a fim de fomentar o alcance de 
politicas públicas sociais para as Ucs com 
metas. 

Destaca-se novamente o papel dos planos de gestão das Ucs que 
possuem os programas de gestão, onde há planejamento para cada 
tema, como: educação, saúde, insfraestrutura, conservação dos 
recursos naturais, e que os mesmos são elaborados com a 
participação de representantes do Poder Público municipal e federal.  
A avaliação do planejamento e execução das ações neste âmbito têm 
sido discutida em reuniões dos conselhos gestores que contam com 
a participação do Poder Público local e de orgãos federais. Salienta-
se que no momento, a realização das reuniões presencias de 
conselhos gestores ainda estão suspensas em razão da Pandemia de 
Covid-19. 

 

Ressalta-se que esta SEMA tem buscado manter e intensificar os esforços e capacidades 

técnicas e operacionais, no sentido de implementar e executar as ações previstas nos Planos de 

Gestão das UCs sob sua responsabilidade, no intuito de garantir o alcance dos objetivos das UCs, e 

das atividades planejadas, para atender, também, às recomendações apontadas pela auditoria 

operacional. 

 

5) INDIMAPA 

Os resultados apontados a partir da análise da Implementação da Gestão de Áreas Protegidas 

(Indimapa) efetuado pela auditoria, apesar dos desafios existentes, demonstrou o empenho desta 

SEMA em busca à melhoria da efetividade das UC no cumprimento de seu papel previsto na legislação 

pertinente. Está claro que algumas categorias de UCs, como as APAs e a Reserva Biológica (Rebio), 

ainda necessitam de melhor estruturação para sua gestão. Salienta-se mais uma vez a importância 

do Programa ARPA as UC estaduais, as quais se destacam na melhoria dos indicadores avaliados no 

período de análise. 

É importante destacar os trabalhos realizados por esta Sema no sentido de promover a 

organização comunitária e a melhoria da geração de renda nas UCs, como exemplo o manejo de 

pirarucu, manejo de jacarés, de produtos não madeireiros, e as atividades de uso público como o 

turismo de base comuntária. Nessa perspectiva, como estratégia de estruturação para a realização 

de atividades de uso público nas UCs, exemplificam-se as tratativas em andamento desde 2020 junto 

ao BNDES, no intuito de estruturar e implementar no Amazonas, o Programa de Concessão de 

Parques Estaduais, visando assim possiblitar a realização dessa atividade pela iniciativa privada, 

seguindo toda a previsão legal e mecanismos de transparência. 

As concessões florestais ainda estão em processo de realização dos estudos técnicos visando 

possibilitar a construção dos editais e consultas públicas, sendo que o planejemanto das atividades 

foram iniciados em 2018 e que a execução dessas atividades ainda encontram-se em curso. Ressalta-

se que essa ação conta com o apoio do Projeto Paisagens Sustentáveis do Ministério do Meio 



 

 

Ambiente (MMA)/ASL/GEF/Banco Mundial, executado pela Conservação Internacional do Brasil (CI-

Brasil). Reforça-se que deverão ser obedecidos todos os requesitos legais para a implementação da 

concessão florestal nas UCs estaduais (prioritamente estão planejadas à ocorrer nas Florestas 

Estaduais), bem como serão analisados e considerados os resultados e experiências positivas e 

negativas, observados e em andamento no âmbito federal, objetivando garantir o sucesso dessa 

iniciativa nas UC estaduais. 

 

6) Considerações finais 

É importante destacar que a Pandemia de Covid-19 demandou a priorização da realização de 

ações emergenciais imediatas, com vistas a garantir o atendimento das famílias residentes e do 

entorno, que devido às medidas de restrições sanitárias afetaram diretamente as atividades 

econômicas desenvolvidas pelas comunidades localizadas nas UCs, e assim os processos de geração 

de renda dessas famílias (principalmente entre os meses de março a agosto de 2020, e de janeiro a 

março de 2021).  

Ainda neste sentido, esta SEMA tem buscado viabilizar recursos financeiros junto aos 

parceiros nacionais e internacionais, para apoiar a aquisição de cestas básicas, kits de higene pessoal 

e aparelhos hospitalares para o tratamento dos casos de Covid-19. Além disso, tem apoiado a 

mobilização logística necessária para distribuição desses materiais arrecadados no interior do Estado 

sempre que possível, e da vacinação dos comunitários residentes nas UC. 

Ressaltamos que as atividades básicas de gestão continuam sendo realizadas com o apoio 

fundamental do Programa Áreas Protegidas na Amazônia – ARPA, seguindo o disposto na Portaria 

SEMA N.o 031, de 13 de abril de 2021, que autoriza de forma gradual e monitorada, o turismo 

comtemplativo, as ações de monitoramento da biodiversidade e as operações sanitárias. 

Reforça-se assim que esta Secretaria não tem medido esforços para articular parcerias para  

novos aportes financeiros em apoio às UCs, bem como, junto aos órgãos governamentais e as 

organizações da sociedade civil, objetiva fortalecer a implementação das UCs estaduais e atender às 

indicações e recomendações deste DEAMB/TCE/AM. 

 

Manaus, 1 de julho de 2021. 

 

 

                                 
Christina Fischer 

Secretária Executiva Adjunta de Gestão Ambiental 

SEAGA/SEMA 
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OFÍCIO N. 853.2021.GS.SEMA - TCE - Resposta ao Ofício N.o 17.2021.DICAMB.SECEXTCE..pdf;

A Sua Excelência o Senhor
Jorge Guedes Lobo
Secretário Geral do Controle Externo
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE 

Senhor Secretário,

Em nome do Secretário de Estado do Meio Ambiente, Sr. Eduardo Costa Taveira, encaminhamos a

Vossa  Excelência  o  O�cio  N.°  832/2021/GS/SEMA,  em  resposta  ao  O�cio  N.o  17/2021/DICAMB
/SECEXTCE.

Solicitamos a gen�leza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,


