
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2018 - Biodiversidade

Número de Ações 63

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

101V - Implantação de Corredores Ecológicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Celebração de contratos de repasse para executores locais que implementam ações em áreas protegidas e áreas de interstício em prol da formação dos corredores. Podem estar
relacionadas ao fortalecimento institucional, investimentos em UC, ações de fiscalização, entre outras.

unidadeUnidade de Medida:Instrumento de repasse acompanhadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar corredores ecológicos nos diferentes biomas para promover a conservação e recuperação de áreas críticas, áreas de excepcional valor paisagístico, observadas as
prioridades estabelecidas pelo Programa Nacional de Biodiversidade - PRONABIO, estabelecendo a conectividade de fragmentos florestais, especialmente em regiões de
mananciais, recarga de aqüíferos, áreas de preservação permanente, reservas legais e entorno de UC.

Descrição
Implementação e gerenciamento de corredores ecológicos na Amazônia e na Mata Atlântica. Construir quadros econômicos, sociais e políticos sustentáveis para conservar a
biodiversidade nos corredores, visando fortalecer a gestão participativa e descentralizada com planejamento, monitoramento e controle de ações para conservar a diversidade
biológica; aumentar a representatividade das áreas conservadas nos corredores ecológicos, por meio do estabelecimento e expansão das áreas protegidas, priorizando a
conectividade entre elas; reduzir a pressão do desmatamento em áreas conservadas; e contribuir para a proteção e uso sustentado da diversidade biológica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

O sistema de gerenciamento é descentralizado quanto às decisões e quanto à execução. Há comitês de gestão (esfera deliberativa) e unidades de coordenação estaduais nos
estados de atuação, e uma série de executores. A ação será implementada por meio da realização de convênios com organizações governamentais, não governamentais,
instituições de pesquisa e universidades. Além disso, o trabalho acontecerá por meio de subprojetos, com contrato com o Banco do Brasil para repasse de recursos. Também estão
previstos promoção de seminários, contratação de serviços e consultorias, capacitações e treinamentos, compra de bens e equipamentos, realização de estudos, elaboração de
material didático e de divulgação. Em um primeiro momento, dois corredores foram priorizados: Corredor Central da Amazônia (CCA) ocupando uma área aproximada de 52 milhões
de hectares e Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA) com área aproximada de 12 milhões de hectares. Devido ao fato do CCA estar localizado em uma região com baixa taxa
de desmatamento (98% de cobertura florestal) a principal estratégia neste corredor é garantir a permanência destas extensas florestas tropicais com a prática do uso sustentável dos
recursos naturais. Assim, estimula-se o uso sustentável dos recursos naturais pelos habitantes do corredor (famílias atendidas). Já o CCMA está sob ameaça de alguma forma de
exploração ou mesmo de desflorestamento (cerca de 95% são de propriedades privadas). Pretende-se reconstituir e recuperar as áreas degradadas com estímulo à conservação de
áreas florestais estrategicamente situadas e o incentivo à regeneração natural ou induzida de florestas. Nesse sentido, foram priorizadas áreas (minicorredores) onde essas ações
serão realizadas (hectares em regeneração).

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/12/2012Data Início: R$ 66.278.323,00Data Término:31/12/2003 90Custo Total: Total Físico:

Constituição Federal, art. 225, I e III.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Áreas ProtegidasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

10GO - Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema de informação implantadoProduto:

Especificação do Produto

Organizar, qualificar, disseminar e disponibilizar dados e conhecimentos sobre recursos naturais oriundos de atividades de pesquisa e desenvolvimento custeadas pelo Poder
Público, proporcionando a perenização de bases de dados científicas, evitando duplicidade de esforços e barateando a elaboração e execução de projetos de pesquisa e
desenvolvimento.

Descrição
Desenvolvimento e implantação de um sistema nacional de informação que permita a interoperabilidade entre bases de dados biológicos, físicos e socioambientais. Para tanto é
necessário realizar 6 etapas, que são compostas por várias atividades,

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

(1)Articulação e coordenação com gestores de bases de dados, (2) Encomenda de produtos e serviços para instituições do sistema de C&T, (3) Estabelecimento de cooperação
técnica com outras instituições ou governos de outros países; (4) Contratação de serviços e produtos e realização de compras de equipamentos por meio de editais e carta convites,
e (5) Supervisão, acompanhamento e avaliação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2009 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 24.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

CF (Artigo 218); Lei 10.683 de 28/05/2003; Decreto 4.724 de 09/06/ 2003; Convenção sobre a Diversidade Biológica; Decreto 4.339 de 22/08/2002
Base Legal da Ação

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

13MY - Estruturação de Serviços Ambientais e Visitação em Áreas Protegidas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Unidade estruturadaProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

Total Físico:Data Início: Data Término: 0R$ 0,00Custo Total:

0056 - Construção do Parque do Utinga na Região Metropolitana de Belém - No Estado do Pará

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

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

200I - Promoção da Conservação e Uso da Agrobiodiversidade e das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Família atendidaProduto:

Fomentar a capacitação, a articulação e as ações de conservação e uso sustentável da Agrobiodiversidade e de desenvolvimento de cadeias de produtos da Sociobiodiversidade
por povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares dos diferentes biomas brasileiros.

Finalidade
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Descrição
Compete ao Ministério do Meio Ambiente:
Articulação e apoio na construção e funcionamento de instâncias de governança participativas envolvendo os diferentes elos de cadeias produtivas da sociobiodiversidade; Apoio no
desenvolvimento de capacidades para a conservação e uso da agrobiodiversidade e para o desenvolvimento de cadeias de produtos da sociobiodiversidade; Apoio na definição e
implementação de estratégias de conservação e uso sustentável da agrobiodiversidade; Apoio no desenvolvimento e consolidação de arranjos produtivos locais e de cadeias de
produtos da sociobiodiversidade; Articulação do ingresso do produtos da sociobiodiversidade nos mercados institucionais e diferenciados; Realização de troca de experiências em
conservação e uso da agrobiodiversidade e desenvolvimento de cadeias produtivas e arranjos produtivos locais; Articulação de assistência técnica e extensão rural, de pesquisas e
de experiências locais e de tecnologias adequadas para o uso e conservação da agrobiodiversidade e da sociobiodiversidade; Realização de estudos, sistematização e
disseminação de conhecimentos voltados para a valorização da sociobiodiversidade e para o uso e conservação da agrobiodiversidade.
Compete ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade:
Capacitação para o uso sustentável e a promoção de cadeias de produtos da sociobiodiversidade de beneficiários de Unidades de Conservação de Uso Sustentável federais;
Promoção de processos participativos com populações tradicionais beneficiárias e/ou usuárias de Unidade de Conservação de Usos Sustentável para criação e desenvolvimento de
organizações como associações, cooperativas e empresas; Apoio as organizações das comunidades tradicionais beneficiárias de Unidades de Conservação de Uso Sustentável
federais, para a produção e autogestão de seus empreendimentos produtivos; Apoio a realização de análises de mercado para os produtos da sociobiodiversidade das comunidades
tradicionais nas Unidades de Conservação federais; Promoção e articulação de apoio técnico e financeiro para a produção, beneficiamento, armazenamento e comercialização dos
produtos da sociobiodiversidade das comunidades tradicionais nas Unidades de Conservação Federais; Promoção de estudos e disponibilização de informações às comunidades
tradicionais beneficiárias / Usuárias de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, sobre alternativas sustentáveis de geração de renda com os produtos da sociobiodiversidade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

44101 - Ministério do Meio Ambiente

Decreto nº 6.040 de 07/02/2007; Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998, Decreto nº 5.153 de 23 de
julho de 2004, Decreto nº 6.476, de 5 de junho de 2008.

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 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

2096 - Conservação do Patrimônio Espeleológico Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de cavidades naturais subterrâneas conservadas.

unidadeUnidade de Medida:Cavidade conservadaProduto:

Especificação do Produto

Gerar conhecimento para subsidiar a estratégia nacional de conservação e uso sustentável do patrimônio espeleológico.

Descrição
Realização de pesquisas científicas e ações de manejo para conservação dos ambientes cavernícolas e espécies associadas bem como auxílio no manejo das Unidades de
Conservação Federais com ambientes cavernícolas; estabelecimento e fortalecimento de sistemas de monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impactos sobre o
Patrimônio Espeleológico Nacional, apoiando inclusive processos de recomposição e recuperação dos ecossistemas degradados e dos componentes da geodiversidade; produção
de inventários para geração e disseminação de informações sobre o Patrimônio Espeleológico Nacional; utilização sustentável dos componentes do patrimônio espeleológico,
incluindo o ordenamento do espeleoturismo e o apoio a práticas e negócios sustentáveis que garantam a manutenção da geodiversidade e da funcionalidade do patrimônio
espeleológico, através da elaboração de normas para regulamentação do uso do patrimônio espeleológico com base no diagnóstico espeleológico brasileiro; interação com
instituições governamentais - federais, estaduais e municipais, e não governamentais, com atribuições e ações que apresentam interfaces, visando ao fortalecimento institucional
para a gestão do patrimônio espeleológico.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta de recursos através de licitações e contratações de serviços.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 6.938, de 31/08/81, Lei nº 9.985, de 18/07/2000, Lei nº 11.516, de 28/08/2007, Decreto nº 99.566, de 09/10/1990, Decreto nº 6.640, de 7/11/2008, Decreto nº 4.339 de
22/08/202.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Pesquisa Avaliação e Monitoramento da BiodiversidadeUO: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da
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10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

20GF - Pagamento a Famílias em Situação de Extrema Pobreza pela Prestação de Serviços de Conservação de Recursos Naturais no Meio Rural -
Plano Brasil sem Miséria (Medida Provisória nº 535, de 2 de junho de 2011)

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Família atendidaProduto:

Efetuar o pagamento financeiro trimestral a famílias em situação de extrema pobreza que fazem conservação ambiental dos recursos naturais no meio rural pela prestação de
serviços ambientais, bem como dos serviços prestados pelo agente operador de concessão, manutenção, pagamento e cessação dele decorrente, com intuito de: I – incentivar a
conservação dos ecossistemas, entendida como sua manutenção e uso sustentável; e II - promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda da
população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural.

Descrição
I – Aprovar os Planos Operacionais Anuais e Plurianuais, compatibilizando-os  com os recursos disponíveis em função da quantidade de famílias a serem beneficiárias; II - Definir as
áreas de implementação do Programa;III – Estabelecer as condições para que as famílias sejam inscritas no cadastro a ser mantido pelo Ministério do Meio Ambiente em função das
atividades de conservação ambiental que fazem na sua área de ocupação; IV – Realizar o cadastramento das famílias beneficiárias, que deverão estar inscritas no Cadastro Único;
V– Disponibilizar para assinatura do beneficiário, um termo de adesão especificando as atividades de conservação a serem desenvolvidas para que os mesmos façam jus à
remuneração; VI – Definir a sistemática de monitoramento e avaliação do Programa; VII – Realizar a transferência financeira dos recursos devidos ao beneficiário;VIII – Comprovar o
atendimento das condicionalidades constantes do Termo de Adesão, mediante monitoramento.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, observado o disposto na Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, 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.

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 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

20HU - C,T&I Aplicadas aos Conhecimentos Tradicionais Associados aos Recursos Biológicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Conhecimento tradicional valorado, sistematizado e práticas de manejo difundidas

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar pesquisas interdisciplinares e interculturais que incorporem o conhecimento tradicional associado aos recursos biológicos para geração de conhecimento, produtos e
processos.

Descrição
Essa ação apoiará a implementação de um programa de pesquisas para valorização e valoração do conhecimento tradicional associado aos recursos biológicos, sistematização de
protocolos para pesquisas colaborativas, investirá na infra-estrutura básica dos povos indígenas e/ou comunidades tradicionais para garantir as condições de participação equitativa
no processo de produção e circulação de conhecimentos. Apoiará também a expansão de práticas de manejo sustentável, de baixo impacto, para o uso sustentável dos recursos
naturais, beneficiando as populações amazônicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

1) Articulação e coordenação com povos indígenas, povos tradicionais e outros detentores de conhecimento tradicional, pesquisadores e atores da cadeia produtiva de produtos e
processos oriundos da biodiversidade; 2) Estabelecimento de parcerias, cooperação técnica e possíveis convênios com outras instituições; 3) Fomento de treinamentos e
aperfeiçoamentos; 4) Contratação de serviços e produtos e realização de compras de equipamentos por meio de editais e carta convites; e 5) Supervisão, acompanhamento e
avaliação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Protocolo de Nagoya aprovado na 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica.

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

20LT - Identificação de Áreas Críticas e Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Aquática

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudos sobre áreas críticas e prioritárias elaborados

unidadeUnidade de Medida:Estudo elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade aquática por meio de estudos que identifiquem e classifiquem os ecossistemas e áreas vulneráveis, críticas, prioritárias, e
ecorregiões aquáticas como instrumentos de planejamento para a conservação da biodiversidade aquática junto às políticas voltadas aos aproveitamentos dos potenciais
hidrelétricos e para a indicação de novos sítios de zonas úmidas de importância internacional a serem designados pelo Brasil na Lista de Ramsar.

Descrição
Elaboração de estudos e definição de critérios para designar áreas aptas aos aproveitamentos hidrelétricos a partir das áreas críticas para a manutenção da biodiversidade aquática;
Estabelecimento de diretrizes e gerar informações para que todos os projetos do plano de governo para aproveitamentos hidrelétricos do PAC 2 sejam aprovados considerando as
necessidades de conservação da biodiversidade aquática e os múltiplos usos. Internalização, em normas, das diretrizes e recomendações internacionais para a conservação da
biodiversidade aquática; Indicação de sítios de zonas úmidas de importância internacional designados pelo Brasil na Lista Ramsar e planejamento de políticas públicas e integradas
às diretrizes e programas da Convenção sobre a Diversidade Biológica e Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional – Convenção de Ramsar; Elaboração da
Estratégia nacional de conservação e uso sustentável da biodiversidade dos ambientes aquáticos; Implementação de iniciativas para o aprimoramento de mecanismos e
instrumentos políticos, regulatórios e financeiros, e de capacitação; e desenvolvimento de atividades de disseminação de informações, educação ambiental, monitoramento e manejo
adaptativo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada por meio da elaboração de estudos e definição de critérios com base no conceito de vazão ecológica, de manutenção ou restauração de pulsos de cheira
e ecorregiões aquáticas para designar áreas aptas aos aproveitamentos hidrelétricos, bem como as áreas críticas para a manutenção da biodiversidade aquática. Estabelecimento
de critérios e desenvolvimento de estudos para acordar o estabelecimento de rios ou trechos de rios sem barramentos para permitir a piracema dos peixes migratórios e a proteção
de áreas críticas para a biodiversidade aquática. Estabelecimento de diretrizes e gerar informações para que todos os projetos do plano de governo para aproveitamentos
hidrelétricos do PAC 2 sejam aprovados considerando as necessidades de conservação da biodiversidade aquática e os múltiplos usos. Internalização, em normas, das diretrizes e
recomendações internacionais para a conservação da biodiversidade aquática. Indicação de sítios  de zonas úmidas de importância internacional designados pelo Brasil na Lista
Ramsar. Promoção do planejamento de políticas públicas e integradas às diretrizes e programas da Convenção sobre a Diversidade Biológica e Convenção sobre Zonas Úmidas de
Importância Internacional – Convenção de Ramsar. Elaboração da Estratégia nacional de conservação e uso sustentável da biodiversidade dos ambientes aquáticos. Realização de
estudos técnicos para subsidiar as diretrizes nacionais para implementação da Convenção de Ramsar e consultas regionais e nacional sobre a estratégia nacional de conservação
dos Sítios Ramsar. Realização de cursos de capacitação para gestores dos Sítios Ramsar e campanhas de disseminação da importância das zonas úmidas e dos Sítios Ramsar
brasileiros. Implementação de iniciativas para o aprimoramento de mecanismos e instrumentos políticos, regulatórios e financeiros, e de capacitação; e desenvolvimento de
atividades de disseminação de informações, educação ambiental, monitoramento e manejo adaptativo. Desenvolvimento de campanhas de educação ambiental e divulgação.
Aquisição de bens e serviços relacionados aos objetivos e atividades da Ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei no. 6.938, de 31/08/198; Lei no. 9.985, de 18/07/2000; Lei no. 4.771, de 15/09/1965; Lei no. 9433, de 8/01/1997; Decreto no 2.519, de 16/03/1998; Decreto no. 4.339, de 2002;
Decreto no. 4.703, de 21/05/2003; Decreto no. 1.905, de 16/05/1996; Decreto s/n de 23/10/2003; Decreto no. 4.340, de 22/08/2002.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e FlorestasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

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

20LU - Elaboração e Implementação de Planos de Recuperação para Espécies Aquáticas Ameaçadas e Vulneráveis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Planos de Recuperação, para espécies de peixes e invertebrados aquáticos ameaçados de extinção e sobreexplotação, elaborados e implementados.

unidadeUnidade de Medida:Plano elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar e implementar, de forma participativa, envolvendo Governo e sociedade, atividades voltadas para a conservação e uso sustentável de espécies aquáticas vulneráveis e
ameaçadas.

Descrição
Elaboração e implementação, sob coordenação do MMA, de atividades e planos voltados à Recuperação das espécies constantes da lista nacional de invertebrados aquáticos e
peixes ameaçados de extinção e sobreexplotados ou ameaçados de sobreexplotação, e da fauna aquática ameaçada, com a participação dos órgãos estaduais, da comunidade
científica e da sociedade civil organizada, visando à conservação e à preservação das espécies. As atividades de gestão serão elaboradas tendo como unidade de planejamento as
espécies - pela importância econômica e social; ecossistemas - pela heterogeneidade de habitats e interação entre ecossistemas marinhos; ou bacias hidrográficas - pelo

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e FlorestasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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alinhamento com as políticas de gestão de recursos hídricos. A elaboração dos planos inclui a realização de diagnósticos e estudos específicos, avaliações e proposições de
medidas e estratégias, considerando as esferas socioambiental e econômica. O conjunto dos planos e sua implementação incluirão o aporte e sistematização de iniciativas, projetos
e estratégias de conservação da biodiversidade aquática já existente e/ou planejada. Como resultados dos Planos de Recuperação serão desenvolvidas melhores práticas de
gestão, incluindo áreas de manejo de pesca e gestão ecossistêmica, regulamentações para o uso e conservação desses recursos, proposição a aplicação de instrumentos
econômicos e socioambientais, aperfeiçoamento de procedimentos de comando e controle, capacitação e educação ambiental e monitoramento dos impactos dos Planos.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será implementada por meio da elaboração de estudos, diagnósticos e avaliações, por meio de contratações, convênios, seminários e reuniões, com o apoio técnico e
logístico dos Centros de Pesquisa de Recursos Pesqueiros do Ibama e ICMBio, além da aquisição de equipamentos necessários para o levantamento de dados para subsidiar a
elaboração dos planos de gestão, bem como eventuais convênios para a execução dos estudos em parcerias com instituições de pesquisa ou organizações não governamentais.
Envolverá ainda a realização de reuniões técnicas para o aprimoramento de mecanismos e instrumentos políticos, regulatórios e financeiros, e de capacitação; e desenvolvimento de
atividades de disseminação de informações e educação ambiental, incluindo campanhas e divulgação; aquisição de bens e serviços relacionados aos objetivos e atividades da Ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei no. 6.938, de 31/08/1981; Lei no. 9.985, de 18/07/2000; Leis nº 5.197, de 3/01/1967 e nº 9.605, de 12/02/1998; Lei nº 10.683, de 28/05/2003; Decreto Legislativo nº 2, de
8/02/1994; Decreto Legislativo nº 54, de 24/06/1975; Decreto nº 2.519, de 16/03/1998; Decreto nº 92.446, de 7/03/1986; Decreto nº 3.179, de 21/09/1999; Decreto nº 4.339, de
22/08/2002; Lei nº 11.959/2009 e Decreto 6.981/2009.

Base Legal da Ação

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

20LV - Caracterização Nutricional das Plantas Alimentícias e Inclusão dessas Espécies em Programas Institucionais do Governo Federal Voltados à
Segurança Alimentar e Nutricional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Planta alimentícia caracterizadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a caracterização nutricional de plantas nativas alimentícias priorizadas na iniciativa "Plantas para o Futuro" e no Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da
Sociobiodiversidade para inclusão das espécies nativas com maior valor nutritivo nos programas institucionais do governo federal voltados à segurança alimentar e nutricional.

Descrição
Caracterização nutricional, incluindo análise de macro e micro nutrientes, de plantas nativas alimentícias priorizadas na iniciativa "Plantas para o Futuro" e no Plano Nacional de
Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade. Selecionar as espécies com ênfase nas propriedades nutricionas efetuando a inclusão das espécies nativas de maior
valor nutricional nos programas institucionais do governo federal no âmbito do Projeto “Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para Melhoria da Nutrição e do Bem Estar
Humano”, a ser financiado pelo Fundo para o Meio Ambiente Mundial – GEF.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada por meio da realização de convênios com instituições que detenham laboratórios equipados para realizar a caracterização nutricional, que deverá incluir
análise de macro e micro nutrientes, de plantas nativas alimentícias priorizadas na iniciativa "Plantas para o Futuro" e no Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da
Sociobiodiversidade. A incorporação das espécies de maior valor nutricional em programas institucionais do governo federal voltados à segurança alimentar e nutricional se dará por
meio do Projeto “Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para Melhoria da Nutrição e do Bem Estar Humano”, que deverá receber recursos financeiros do Fundo para o
Meio Ambiente Mundial – GEF (sigla em inglês). Esse Projeto será desenvolvido em parceria com as instituições envolvidas nas seguintes iniciativas do Governo Federal: Programa
de Aquisição de Alimentos – PAA; Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN; Plano Nacional de Promoção das
Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade – PNPSB e Ação voltada ao Desenvolvimento da Agricultura Orgânica – Pró-Orgânico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007; Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro de 1994; Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998;
Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e FlorestasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

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

20LW - Identificação, Caracterização e Avaliação de Populações de Variedades Crioulas e de Parentes Silvestres das Principais Espécies de Plantas
Domesticadas de Reconhecido Valor para a Sociedade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Reserva genética criadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e FlorestasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 6



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Promover o mapeamento da distribuição geográfica das variedades crioulas e dos parentes silvestres das principais espécies de plantas cultivadas existentes nas Unidades de
Conservação federais, com vistas à integrar a conservação da biodiversidade com a de recursos genéticos, por meio da implantação de Reservas Genéticas, com ênfase para as
espécies de interesse econômico, particularmente àquelas para as quais não se dispõem de estratégias seguras para a conservação ex situ. Ademais, visa garantir a perpetuidade
das Reservas Genéticas; a garantia da conservação in situ dos recursos genéticos a longo prazo; facilitar a percepção da sociedade sobre a importância da manutenção de grandes
áreas para a conservação da biodiversidade, além de contribuir para a maximização de recursos.

Descrição
Realização de levantamento da distribuição geográfica das espécies alvo, com prioridade para variedades crioulas e parentes silvestres das principais espécies de plantas
domesticadas presentes nas Unidades de Conservação Federais (UCs), com vistas à caracterização das populações e implantação de Reservas Genéticas dentro dessas Unidades,
como forma de integrar as estratégias de conservação da biodiversidade em UCs com a de conservação in situ de recursos genéticos. Evidenciar o valor científico do patrimônio
genético presente nas Unidades de Conservação, através da definição das espécies prioritárias e as áreas de maior variabilidade genética para a execução, em cada UC, do
levantamento das populações respectivas e posterior implantação das reservas genéticas.  Realização dos mapeamentos necessários para a orientação da presença de populações
suficientemente grandes para a criação das Reservas Genéticas, voltadas à conservação da variabilidade genética existente para cada espécie alvo em cada uma das UCs

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão realizados estudos, diagnósticos e avaliações, incluindo a realização de seminários e reuniões técnicas, com o apoio técnico e logístico dos gestores das Unidades de
Conservação e do ICMBio, além de  parcerias com instituições de pesquisa (federais e estaduais) e ensino interessadas no tema, a exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – Embrapa/MAPA; e de Universidades. Instituições privadas, organizações não-governamentais e movimentos sociais poderão também participar dessa iniciativa
considerada inovadora no país.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 ; Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007; Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro de 1994 ; Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998 ;
Decreto Legislativo nº 70, de 18 de abril de 2006; Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002.

Base Legal da Ação

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

20LX - Ampliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar projetos e ações de criação, planejamento e gestão de unidades de conservação e estruturar ferramentas e políticas para efetiva implementação do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza

Descrição
Apoio às iniciativas de criação, planejamento,  gestão  e implantação de Unidades de Conservação; desenvolvimento, organização e manutenção de sistemas de informação sobre
unidades de conservação; formulação de estudos, desenvolvimento de ferramentas e construção de políticas públicas para o pleno funcionamento do SNUC; articulação com órgãos
gestores de unidades de conservação (federal, estaduais e municipais) para a integração do Sistema; capacitação de gestores e divulgação dos benefícios ambientais, sociais e
econômicos provenientes da implantação de unidades de conservação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta ou a partir de parcerias, termos de reciprocidade, convênios ou outros instrumentos legais, com instituições da esfera federal, estadual, municipal ou sociedade civil
organizada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Leis nº 4.771, de 15/09/65, nº 6.938, de 31/08/81, nº 9.960, de 28/01/2000 e nº 9.985, de 18/07/2000; Decreto nº 4.340, de 22 /08/2002 e Lei nº 9.605, de 12/02/98; Lei nº 9.478, de
06/08/1997.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Áreas ProtegidasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

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

20MJ - Fiscalização do Acesso ao Patrimônio Genético, ao Conhecimento Tradicional Associado e Combate à Biopirataria

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Fiscalização AmbientalUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Fiscalização de acessos ilegais ao PG, CTA e outras infrações previstas nas normas atinentes.

Especificação do Produto

Coibir o Acesso Ilegal ao Patrimônio Genético, ao Conhecimento Tradicional Associado e a Biopirataria.

Descrição
Fiscalização do acesso ilegal ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado e combate à Biopirataria, por intermédio de ações concebidas e realizadas pelos
agentes do IBAMA. Dissuasão dos potenciais infratores das normas do sistema de acesso ao PG e CTA, das normas de remessa de componentes da biodiversidade ao exterior, e
do sistema nacional de patenteamento e registro de produtos e processos oriundos da biodiversidade. Sensibilização das instituições de apoio e fomento à pesquisa em
biotecnologia para a permanente observância das regras de acesso ao PG e CTA. Suporte a medidas de Estado voltadas à garantia da soberania nacional em respeito à Convenção
da Diversidade Biológica - CDB.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Operações de fiscalização de ilícitos identificados no sistema de gestão do acesso ao PG e ao CTA; apuração de denúncias de acessos ilegais realizados por nacionais e
estrangeiros; execução de ações fiscalizatórias resultantes de atividade de inteligência e investigação desenvolvidas pelo Ibama e outros órgãos de Estado. Utilização de sistemas
informatizados para otimização das atividades de fiscalização.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 225 da CF/88, Decreto 2519/98; Lei 9279/96; Lei 9605/98; MP 2186/16/01; Decreto 5459/05.
Base Legal da Ação

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

20MP - Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira, com Ênfase nas Espécies Ameaçadas de Extinção

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Atributos biológicos e sócio-ambientais que interferem no status de conservação e risco de extinção das espécies de plantas brasileiras.

unidadeUnidade de Medida:Espécie avaliadaProduto:

Especificação do Produto

Produzir subsídios para mitigar a perda da biodiversidade vegetal.

Descrição
Avaliação do risco de extinção e o status de conservação da flora; elaboração e monitoramento de planos de ação para conservação das espécies ameaçadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Re-avaliação do risco de extinção de todas as espécies constantes nas listas oficiais nacionais e estaduais publicadas (4.968 espécies) visando a atualização da Lista Oficial de
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, estabelecida pela legislação para ser atualizada até 2012. Será utilizado o sistema internacional de critérios e categorias da
IUCN. As informações necessárias para as avaliações serão devidamente documentadas e disponibilizadas em base de dados acessível através de portal específico e publicadas
através do Livro Vermelho de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Coordenar a elaboração de Planos de Ação para as espécies constantes do Livro Vermelho de
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção e da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção.

Localizador (es)
0101 - No Município do Rio de Janeiro - RJ

Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966; Decreto nº 76.623, de novembro de 1975; Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994; Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de
2002; Decreto nº 1.354, de 29 de dezembro de 1994; Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003; Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004; Decreto
nº 6.660, de 21 de novembro de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral do Centro Nacional de Conservação da FloraUO: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

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

20MQ - Manutenção, Ampliação e Proteção das Coleções de Referência do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Amostras preservadas e acessíveisProduto:

Unidade Responsável: Diretoria de Pesquisa CientíficaUO: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
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Amostras de referência preservadas e acessíveis, testemunhas do fato biológico existentes no acervo de referência do Jardim Botânico do Rio de Janeiro disponível para consulta,
incluindo exsicatas do herbário, frutos da carpoteca, amostras de DNA, madeira, sementes etc.

Especificação do Produto

Garantir a integridade, a expansão e o acesso às coleções biológicas de referência da biodiversidade vegetal brasileira.

Descrição
Coleta, preparo e montagem de amostras oriundas da natureza para inclusão nas coleções nacionais de referência; registro em banco de dados informatizado atributos da amostra;
manutenção de intercâmbio científico com outras instituições congêneres; dinamização e ordenação do acervo; disponibilização de informações e no caso do herbário imagens das
amostras para consulta na internet; participação em redes de coleções científicas nacionais e internacionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Manutenção, modernização e adequação das instalações físicas e equipamentos, que abrigam o acervo de coleções científicas de referência (herbário, carpoteca, xiloteca e demais
coleções associadas).

Localizador (es)
0056 - Rio de Janeiro - RJ

0101 - No Município do Rio de Janeiro - RJ

Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001.
Base Legal da Ação

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

20MR - Divulgação de Informação Qualificada sobre a Biodiversidade Vegetal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Publicação técnico científica, divulgada por meio de periódicos, livros e outras publicações em diversas mídias, editados pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro ou publicados
eletronicamente sob seu domínio.

unidadeUnidade de Medida:Publicação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Atender à demanda de informação qualificada sobre a biodiversidade vegetal para tomada de decisão e formulação de políticas públicas voltadas à conservação.

Descrição
Produção e publicação de periódicos científicos, livros e informação qualificada de acesso público na Internet.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Chamada pública para submissão de artigos científicos feitas através dos sites de divulgação dos Periódicos (p. ex. Rodriguésia), editoração científica de conteúdo (realizada pelo
corpo editorial e avaliadores convidados), divulgação on-line dos artigos aceitos, e posterior impressão dos Periódicos Científicos e Livros, via licitação.

Localizador (es)
0101 - No Município do Rio de Janeiro - RJ

Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Pesquisa CientíficaUO: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

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

20MS - Atendimento ao Visitante do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de visitantes: pagantes e não pagantes (estudantes de escola pública e universidades federais, menores de 07 anos, adultos acima de 60 anos e outros).

unidadeUnidade de Medida:Pessoas atendidasProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Diretoria de Ambiente e TecnologiaUO: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
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Garantir a qualidade do atendimento ao público e ampliar o número de visitantes.

Descrição
Aprimoramento das condições de atendimento direto ao público com a modernização das placas de sinalização e dos mapas de localização, a promoção de exposições, publicação
de folhetos informativos, criação de novas trilhas interpretativas e incremento das visitas guiadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração e implementação de projetos multidisciplinares para aprimoramento da sinalização (placas indicativas) do parque; incremento das diversas formas de visitas guiadas com
treinamento e realizações de workshops para os guias; produção de folhetos com orientação aos visitantes; e demais iniciativas inerentes à melhoria do atendimento ao público.

Localizador (es)
0101 - No Município do Rio de Janeiro - RJ

Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

20MT - Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Jardins Botânicos, nos Âmbitos Federal, Estadual e Municipal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Espécime cultivadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

0050 - Na Região Centro-Oeste

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

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

20MT - Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Jardins Botânicos, nos Âmbitos Federal, Estadual e Municipal

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Espécime cultivadoProduto:

Desenvolver, em articulação com a Secretaria de Biodiversidade do MMA, a elaboração e implementação do programa de apoio a Jardins Botânicos do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro que venha a garantir a estruturação e o desenvolvimento dos jardins botânicos brasileiros.

Descrição
Apoio técnico-científico através de diagnóstico e levantamento de necessidades junto aos jardins botânicos brasileiros, definição dos mecanismos, critérios e prioridades para
implementar o programa de apoio a Jardins Botânicos do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro de acordo com as diretrizes da política do MMA para a
conservação da biodiversidade, especialmente com utilização de estratégia ex situ em consonância com Estratégia global para conservação das plantas.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0050 - Na Região Centro-Oeste

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001.
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 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

20MU - Fiscalização Ambiental em Unidades de Conservação Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Operações de fiscalização planejadas e executadas em Unidades de Conservação Federais.

unidadeUnidade de Medida:Operação de fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Coibir a prática de ilícitos ambientais em Unidades de Conservação Federais.

Descrição
Fiscalização, controle e combate a ilícitos ambientais em Unidades de Conservação Federais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Presença institucional, por meio de deslocamento de fiscais e/ou ações de vigilância em áreas prioritárias nas UCs federais para a realização de atividades de comando e controle, a
fim de coibir a ocorrência de ilícitos ambientais ou minimizar os seus efeitos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.605/98, Decreto nº 6.514/08, Lei nº 4.771/65; Lei nº 6.938/81
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 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

20MV - Identificação de Famílias em Unidades de Conservação Federais e Promoção do Direito de Uso das Comunidades Tradicionais Beneficiárias a
seus Territórios

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de famílias das unidades de conservação identificadas, cadastradas e/ou atendidas pelos contratos de concessão de direito real de uso e pelas políticas públicas articuladas
pelo ICMBio.

unidadeUnidade de Medida:Família atendidaProduto:

Especificação do Produto

Identificar e cadastrar as famílias moradoras, beneficiárias, usuárias e ocupantes das Unidades de Conservação federais; conceder o direito de uso dos territórios tradicionais às
famílias extrativistas beneficiárias dessas Unidades e apoiar seu acesso as políticas públicas.

Descrição
Execução das atividades de gestão e de articulação institucional e comunitária necessárias à promoção do desenvolvimento socioambiental dos povos e comunidades tradicionais
das Unidades de Conservação federais, relativas: à identificação e ao cadastramento das famílias moradoras, beneficiárias, usuárias e ocupantes dessas Unidades de Conservação;
à regularização da posse e do uso dos territórios tradicionais das famílias beneficiárias dessas Unidades, por meio da cessão do direito real de uso às suas organizações
representativas; e à organização das demandas e potencialização das oportunidades para melhoria do acesso desses grupos sociais às políticas públicas promovidas pelos outros
órgãos de governo.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial e Unidades deUO: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da
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Detalhamento da Implementação
Organização e divulgação de informações; elaboração e desenvolvimento de sistema de informações; construção e apoio à elaboração de políticas públicas e instrumentos legais;
produção de materiais e meios de orientação às unidades descentralizadas do ICMBio, às organizações comunitárias e às famílias das Unidades de Conservação; realização de
ações cadastrais e de identificação de perfis e tipologias de usuários e beneficiários das Unidades de Conservação; interação com órgãos e entidades das três esferas de governo e
instituições não governamentais; elaboração e celebração de contratos de direito real de uso;  apoio à criação e ao fortalecimento de organizações de base comunitária,
representativas dos povos e comunidades tradicionais e apoio a implementação de políticas públicas; promoção e participação em encontros e reuniões técnicas e comunitárias;
publicação de materiais; promoção de cursos e oficinas de formação de gestores e de lideranças comunitárias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.985, de 18/07/2000; Lei nº 10.406 de janeiro de 2002; Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro de 1967; Lei nº 9.636, de 15 de maio de
1998; Decreto nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007.

Base Legal da Ação

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

20MW - Fomento e Execução de Pesquisa Direcionada à Conservação da Biodiversidade e à Gestão de Unidades de Conservação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Gerar e difundir o conhecimento científico aplicado ao manejo, uso e proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, conservação de espécies e a gestão de unidades de
conservação. Fornecer subsídios científicos para aprimorar o manejo da biodiversidade. Fundamentar o manejo e gestão no conhecimento científico, ampliando a eficácia das ações
de proteção de espécies e ecossistemas. Induzir a realização de projetos voltados para a realização de pesquisas, diagnósticos, geração e disseminação do conhecimento sobre a
gestão de unidades de conservação, o monitoramento, o manejo e a conservação da biodiversidade. Promover o ordenamento das atividades e a sistematização de dados sobre
coleta de material biológico e pesquisas em unidades de conservação.

Descrição
Fomento e apoio a projetos de pesquisa e monitoramento aplicados à conservação de espécies e à gestão de unidades de conservação; autorização de projetos de pesquisa em
unidades de conservação federais; sistematização e divulgação dos resultados dos projetos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será implementada diretamente pelo ICMBio, por meio da sede e das unidades descentralizadas do Instituto. Complementarmente, podem ser firmados parcerias e
convênios com organizações governamentais, não governamentais, institutos de pesquisa, universidades e associações para execução de projetos de pesquisa relacionados à
conservação da biodiversidade, ou apoio aos mesmos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 7.797/89; Lei nº 4.771/65; Lei nº 5.197/67; Lei nº. 9.605/98; Lei nº 9.985/00; Lei nº 11.516/2007; Decreto nº 99.249/90; Decreto nº 4.340/02; Decreto nº 4.339/02; Decreto nº
4.703/03; Decreto nº 6.100/2007.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Pesquisa Avaliação e Monitoramento da BiodiversidadeUO: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da

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

20N1 - Fomento a Projetos de Conservação e Manejo da Biodiversidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

1) ações de conservação e de uso sustentável da biodiversidade implementadas; 2) bancos de sementes ex situ e ou viveiros de mudas de espécies nativas implantados; 3) cadeias
produtivas de produtos da agro- e sociobiodiversidade implantadas; 4) planos para o uso sustentável dos recursos da biodiversidade aquática estabelecidos e implementados; 5)
gestão de Unidades de Conservação fortalecida; 6) conselhos de Unidades de Conservação implementados; 7) planos de manejo de UCs elaborados e implementados; 8) planos de
ação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, e de espécies invasoras, elaborados e implementados; 9) planos de uso sustentável da flora elaborados e
implementados; 10) sistemas agroflorestais implantados; 11) agricultores familiares assistidos a partir da aplicação de técnicas e tecnologias voltadas ao uso sustentável da agro- e
sociobiodiversidade; 12) estratégias para  o combate à desertificação elaboradas e implementadas; 13) estratégias para o combate ao desmatamento elaboradas e
implementadas;14) planos de prevenção de incêndios em áreas de vegetação nativa elaborados e implementados.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar projetos e ações que promovam a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Fomento ao Desenvolvimento SustentávelUO: 44901 - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA
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Fomento a projetos que visem:
1) a conservação e o manejo sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais em todos os biomas brasileiros;
2)  a implementação de alternativas de produção sustentável;
3) a elaboração e implementação de planos de manejo de Unidades de Conservação;
4) o fortalecimento da gestão de Unidades de Conservação;
5) a conservação e preservação da fauna e flora ameaçadas de extinção;
6) a conservação e o manejo dos recursos pesqueiros;
7) apoio ao manejo da agro- e sociobiodiversidade;
8) prevenção a incêndios em vegetação nativa;
9) o combate à desertificação;
10) o combate ao desmatamento.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Seleção de projetos por meio de Demanda Espontânea e Demanda Induzida; celebração de convênios com estados, municípios ou instituições sem fins lucrativos; celebração de
termos de cooperação com órgãos federais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 7.797, de 10 de julho de 1989 – Cria o FNMA. Decreto 3.524, de 26 de junho de 2000, regulamento o FNMA.
Base Legal da Ação

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

20TK - Cadastramento, Operacionalização e Monitoramento da Transferência de Renda no âmbito do Programa de Apoio à Conservação Ambiental -
Plano Brasil sem Miséria

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Benefício concedido e com pagamento efetuado.

unidadeUnidade de Medida:Benefício pagoProduto:

Especificação do Produto

Custear despesas com o cadastramento, a operacionalização, o monitoramento, a fiscalização da transferência de renda no âmbito do Programa de Apoio à Conservação Ambiental
e a remuneração do seu agente operador.

Descrição
Disponibilização de recursos para o custeio da operacionalização do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, permitindo a manutenção das atividades desenvolvidas por seu
agente operador e a manutenção de cadastro mantido pelo Ministério do Meio Ambiente, bem como o custeio de atividades voltadas para: o fortalecimento e qualificação da Rede
Pública de Fiscalização; o desenvolvimento, aprimoramento e integração de sistemas de informação da fiscalização; a integração de ações de fiscalização e de auditorias de bases
do Cadastro de Beneficiários e de benefícios; o aprimoramento da legislação para ressarcimento de benefícios pagos indevidamente; o desenvolvimento de metodologia pró-ativa de
identificação de indícios que apontem para a ocorrência de irregularidades na gestão; o aprimoramento contínuo de metodologias de apuração de denúncias e auditoria e controle
sobre a operação do Programa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação custeia, entre outros, os serviços prestados pelo agente operador do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, mediante condições pactuadas em contrato; a
manutenção de cadastro de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente; as despesas provenientes do desenvolvimento de atividades de monitoramento, suporte à
fiscalização, controle e auditoria da execução do programa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Medida Provisória nº 535, de 2 de junho de 2011.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural SustentávelUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

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

2566 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em Terras Indígenas e Outras Áreas Protegidas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Comunidade assistidaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento de Áreas ProtegidasUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Promover, resgatar, valorizar, disseminar e preservar o conhecimento tradicional sobre o meio ambiente dos povos indígenas e comunidades tradicionais, reconhecendo o papel que
outras áreas podem ter para a manutenção e uso sustentável da biodiversidade e integrando-as ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

Descrição
Estudos, diagnósticos e sistematização do conhecimento tradicional do meio ambiente de povos indígenas e comunidades tradicionais; capacitação de povos indígenas e
comunidades tradicionais para manejo e conservação dos recursos naturais existentes em seus territórios; apoio técnico e financeiro para as comunidades indígenas em
atividades/projetos ambientais de recuperação e conservação da biodiversidade; implementação de ações para resolver e evitar conflitos advindos de sobreposição entre unidades
de conservação e terras indígenas e territórios quilombolas; articulação para estabelecimento de acordos para gestão integrada da biodiversidade e da paisagem entre o SNUC e
outras áreas protegidas; reconhecimento do papel de outras áreas protegidas para a manutenção e uso sustentável da biodiversidade

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução pode ser direta ou a partir de parcerias, termos de reciprocidade, convênios ou outros instrumentos com instituições da esfera
federal, estadual, municipal ou sociedade civil organizada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. nº231 da Constituição Federal de 1988; Lei nº . 6.938/81; Decreto nº. 1.141/94; Decreto 99.274/90; Lei nº  6.001; MP nº 2.186-16/2001; Lei nº 9.985 /2000; Decreto nº
4.340/2000; Lei nº 4.771/1965; Decreto nº4.339/ 2002; Decreto nº 6.040/2007; Decreto nº 5.758/2006; Decreto nº 4.339/2002.

Base Legal da Ação

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

2933 - Avaliação dos Estoques Pesqueiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisas pesqueiras

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Avaliar de forma sistemática a situação dos estoques pesqueiros, bem como da bioecologia e socioeconomia relacionadas com os seus usos.

Descrição
Realização de estudos para subsidiar a avaliação dos  estoques, por meio de modelos matemáticos e por metodologia que permita definir a biomassa disponível no ambiente
aquático nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, visando estimar o potencial dos estoques pesqueiros pelágicos e demersais, bem como possíveis impactos aos recursos
pesqueiros advindos das atividades de pesca.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão utilizadas estruturas do IBAMA , de universidades e outras Instituições parceiras. Quando necessário serão realizados treinamentos dos técnicos do IBAMA sobre métodos de
avaliação dos estoques pesqueiros. Serão utilizados sistemas informatizados para as atividades

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF Art. 20, 23, 24 e 225; Decreto-lei 221, de 28/2/67; Lei 7.679, de 23/11/88; MP 103, de 1/1/03, art. 23,  §6º inciso 1; Lei 6.938 de 31/08/81; Lei nº 9.478, de 06/08/1997.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e RecursosUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

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

2934 - Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção e Migratórias

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Espécie beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Reverter os fatores que ameaçam as espécies de extinção, inclusive as espécies migratórias, protegendo a biodiversidade brasileira.
Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Pesquisa Avaliação e Monitoramento da BiodiversidadeUO: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da
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Descrição
Avaliação periódica do estado de conservação das espécies brasileiras de fauna; revisão/atualização da lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção, incluindo os peixes e
invertebrados aquáticos; publicação do Livro Vermelho e das fichas técnicas sobre as espécies brasileiras; elaboração de planos de ação para a conservação de espécies
ameaçadas de extinção e/ou migratórias, incluindo o controle de espécies invasoras; elaboração, avaliação e revisão das normas e procedimentos para o acesso e manejo de
espécies em risco de extinção e/ou migratórias; manutenção de base de informações sobre espécies; manutenção da base de bancos de material biológico da fauna e flora silvestre
brasileira, principalmente das espécies ameaçadas de extinção.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Executar, por meio das unidades do ICMBio e por meio de parcerias, ações para conservação das espécies ameaçadas de extinção. Serão realizadas as seguintes atividades:
reuniões técnicas; participação em reuniões nacionais e internacionais; trabalhos de campo (expedições de manejo, pesquisa, inventário e monitoramento); contratação de produtos
por meio de consultorias, convênios ou acordos com instituições parceiras, inclusive internacionais; consultas públicas; construção/ reforma de infra-estrutura.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Leis nº 7.735, de 22/02/89, nº 5.197, de 3/01/67, nº 6.938, de 31/08/81, e n° 9.605, de 12/02/98; Decreto n° 3.179, de 21/09/99, nº 2.519, de 16/03/98, e nº 4.339, de 22/08/02; Lei nº
9.478, de 06/08/1997.

Base Legal da Ação

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

2946 - Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade de produção fiscalizadaProduto:

Especificação do Produto

Coibir os ilícitos ambientais no uso dos recursos pesqueiros prevenindo o comprometimento futuro do estoque pesqueiro

Descrição
Fiscalização e controle das unidades produtivas do setor pesqueiro como embarcações, pescadores, pontos de comercialização, frigoríficos, estabelecimentos comerciais, entre
outros e respectivas licenças, autorizações e registros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Operações no período do defeso da piracema, combate à utilização  de equipamentos e métodos proibidos e combate ao beneficiamento do pescado com origem ilegal nas
indústrias beneficiadoras.  Utilização de sistemas informatizados como ferramenta como auxílio na realização das atividades

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei n.° 9.605/98; Lei nº 7.679/88; Decreto-Lei nº 221/67; Lei nº  6.938 de 31/08/81, Decreto nº  6.514/08
Base Legal da Ação

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

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

2973 - Pesquisa Científica sobre a Flora Brasileira Desenvolvida no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisa publicada em periódicos, livros, capítulos de livros e outras publicações técnicas contendo informação científica.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa publicadaProduto:

Especificação do Produto

Gerar produtos científicos que sejam diretamente aplicáveis no avanço do conhecimento sobre a riqueza e a diversidade da flora brasileira e que representem elementos seguros
para subsidiar as ações de conservação.

Descrição
Expedições para a coleta de dados de campo e material botânico, identificação das amostras, experimentos de campo e laboratório, descrição, análise dos resultados, geração de
subsídios para a conservação.

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Pesquisa CientíficaUO: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os trabalhos de campo apoiados por atividades de foto-interpretação, fotogrametria e geoprocessamento, mais as análises laboratoriais e estudos quantitativos e qualitativos
resultam em conhecimento sobre espécies vegetais e ecossistemas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001; Decreto nº 6.645, de 18 de novembro de 2008.
Base Legal da Ação

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

2975 - Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Autorização de uso e manejo emitidas.

unidadeUnidade de Medida:Autorização emitidaProduto:

Especificação do Produto

Licenciar e monitorar o manejo do uso sustentável de fauna silvestre em ambientes naturais, visando o aproveitamento múltiplo dos recursos faunísticos com a repartição justa e
equitativa de benefícios;  Licenciar e monitorar através de sistemas informatizados o uso sustentável de fauna silvestre nativa e exótica em cativeiro; Licenciar empreendimentos
que utilizam fauna silvestre para fins de pesquisa científica, conservação ou didática; Proporcionar o acesso a alternativas de renda ecologicamente corretas para as populações
humanas tradicionalmente utilizadoras desses recursos e para a iniciativa privada, além de evitar o comércio clandestino da fauna silvestre.

Descrição
Elaboração e implementação de estratégias de uso de espécies silvestres; Elaboração, avaliação e revisão das normas e procedimentos para o acesso ao uso e manejo de espécies
com finalidades diversas, entre elas, econômica, científica, sócio-cultural, de conservação; controle do uso das espécies silvestres e dos produtos e subprodutos dela derivados;
Definição das espécies com maior potencial de uso;  Articulação com outros setores da sociedade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Articulações para o estabelecimento de estratégias para o uso de espécies; articulação com setores da sociedade e outras instituições afins para a definição de projetos e atividades
de forma transversal;  publicação de instrumentos jurídicos normativos; monitoramento de populações manejadas "in situ" e "ex situ"; incentivo ao desenvolvimento de tecnologias
que resultem em melhorias no aproveitamento zootécnico de animais silvestres em cativeiro e na natureza, bem como aquelas que contribuam para a conservação das espécies;
promoção da recuperação de espécies mais vulneráveis in situ e ex situ ; favorecimento da utilização daquelas em situação estável por meio do manejo sustentável;  Implementação
de sistema e manutenção de banco de dados e treinamento para utilização do sistema pelas unidades descentralizadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei n° 7.735/89 ; Lei nº 5.197/67; Lei nº 6.938/81; Lei n° 9.605/98; Lei 7.173/83; Decreto n° 6514/2008 Decreto nº 2.519/98; Decreto nº 4.339/02 e Decreto nº 3.607/00.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e RecursosUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

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

2976 - Conservação e Uso Sustentável de Espécies Ameaçadas de Extinção

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Espécie conservadaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e adotar medidas de sustentabilidade para as espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção e as espécies de importância socioeconômica.

Descrição
Geração, adaptação, incentivo e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, socioeconômicos e ambientais, voltados para o uso sustentável, manejo e a conservação de
espécies ameaçadas de extinção. Elaboração de planos de manejo florestais sustentáveis para promover a conservação e o uso sustentável das espécies nativas, com ênfase nas
espécies ameaçadas de extinção e nas de importância socioeconômica. Aprimoramento do gerenciamento do comércio internacional de espécies ameaçadas. Promoção do estado
do conhecimento das espécies ameaçadas de extinção e nas de importância socioeconômica em suas áreas de distribuição, visando a construção de uma estratégia regional para a

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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conservação de suas populações. Monitoramento e controle para a proteção, conservação e uso sustentável de espécies nativas, envolvendo prioritariamente as espécies
ameaçadas de extinção, bem como as espécies de potencial de uso econômico, por intermédio de mecanismos, procedimentos e normas de controle sobre seu acesso, exploração,
beneficiamento e comercialização.
Elaboração de programas de conservação das espécies arbóreas que constam nos anexos da CITES e recuperação de áreas degradadas e alteradas, por meio do plantio destas
espécies visando a retirada futura das mesmas dos referidos anexos.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Executar diretamente e firmar parcerias voltadas ao manejo e à conservação das espécies ameaçadas de extinção e capacitar pessoal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Repovoamento de Aves Silvestres Passareiformes - No Estado do Rio de Janeiro

Lei nº 4.771/65; Lei nº 9.795/99; Lei nº 9.985/2000; Lei nº 6.938/81;  Lei nº 9.605/98; Decreto Presidencial nº 2.519/98; Decreto 4.339/2002; Decreto nº 3.420/2000; MP 2166/2001.
Base Legal da Ação

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

2B07 - Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade (Probio I e II)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

1) Projetos demonstrativos, de pesquisa e de monitoramento para conservação e manejo de espécies ameaçadas de extinção, manejo de espécies invasoras, uso sustentável da
biodiversidade nas Unidades de Conservação e no seu entorno; estabelecimento de corredores ecológicos; manejo de espécies com potencial de uso econômico; aplicação de
tecnologias voltadas para o uso sustentável, uso e comercialização de produtos sustentáveis; 2) Projetos de pesquisa autorizados e executados em Unidades de Conservação; 3)
Projetos de sistematização e disseminação do conhecimento.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a conservação de espécies brasileiras, de recursos genéticos e de ecossistemas; Induzir a realização de projetos demonstrativos,  avaliações, diagnósticos e produção e
disseminação do conhecimento sobre a conservação, o monitoramento, o uso e a recuperação da diversidade biológica brasileira e a implementação de alternativas de uso ou
conservação de componentes da biodiversidade; Promover o ordenamento das atividades e a sistematização de dados sobre coleta de material biológico e pesquisas em unidades
de conservação; Apoiar o fortalecimento das instituições envolvidas com a gestão da biodiversidade brasileira;  Apoiar, por meio da geração, sistematização e disseminação da
informação, a incorporação do componente "biodiversidade" na tomada de decisão e elaboração das políticas públicas.

Descrição
Fomento a projetos que visem: 1) a conservação, o monitoramento, o uso e a recuperação da biodiversidade, ou implementação de alternativas viáveis de conservação e de
produção sustentável; 2) a produção e disseminação dos conhecimentos sobre os componentes da biodiversidade e seu monitoramento; 3) o apoio à produção de informações
sobre as espécies ameaçadas e espécies exóticas invasoras e à elaboração e implementação de planos de ação de espécies e de planos de manejo de Unidades de Conservação;
4) o ordenamento da coleta de material biológico e das pesquisas em unidades de conservação, sistematização de dados e gestão da informação; e 5) a promoção da
transversalidade do componente biodiversidade em políticas públicas setoriais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será implementada por meio de parcerias e convênios entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e organizações governamentais, não governamentais, institutos de
pesquisa, universidades e associações. Serão feitos repasses de recursos para a Caixa Econômica Federal que os destinará ao apoio de subprojetos, à realização de seminários, à
realização de atividades de capacitação, à aquisição de material e à contratação de serviços de consultoria e apoio a atividades de pesquisa, visando à incorporação do componente
biodiversidade às ações e programas de outros setores governamentais e ao fortalecimento institucional dos órgãos envolvidos com a gestão da biodiversidade brasileira.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 7.797/89; Lei nº 4.771/65; Lei nº. 9.605/98; Lei nº 9.985/00; Decreto nº 99.249/90; Decreto nº 4.340/02; Decreto nº 4.339/02 e Decreto nº 4.703/03.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Conservação da BiodiversidadeUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

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

2B61 - Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância Econômica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Espécie identificadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento de Conservação da BiodiversidadeUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Promover a identificação, conservação e utilização das espécies de plantas de valor econômico atual e potencial, de uso local e regional "Plantas para o Futuro", incluindo a
disseminação das informações relativas ao diagnóstico realizado nas cinco regiões geopolíticas do País, realização do levantamento das espécies alimentícias, nativas e exóticas,
utilizadas no País e a identificação e conservação da fauna endêmica polinizadora.

Descrição
O Ministério do Meio Ambiente iniciou, em parceria com várias instituições governamentais e não-governamentais, um processo visando a identificação e divulgação de informações
sobre as espécies da flora brasileira de importância atual e potencial, de uso local e regional "as Plantas para o Futuro", agrupadas nos seguintes grupos de uso: alimentícias;
fruteiras; medicinais; aromáticas; ornamentais; oleaginosas; madeireiras; apícolas; fibrosas; forrageiras; tóxicas/biocidas e ambientais. Para uma ampla disseminação em âmbito
nacional dessas informações, além da publicação de portfólios das espécies priorizadas para uso em cada uma das regiões geopolíticas do País, serão desenvolvidas ações para
ampliar as informações disponíveis sobre cada uma das espécies selecionadas, incluindo estudos relacionados ao valor nutricional (espécies alimentícias), entre outras e
domesticação; disseminação de informações relativas às variedades crioulas e aos parentes silvestres de plantas cultivadas decorrentes do mapeamento realizado para algumas
culturas - algodão, amendoim, arroz, cucúrbita, mandioca, milho e pupunha. Os resultados dessa atividade deverão também subsidiar as decisões tomadas no âmbito da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, particularmente em relação à liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, para os quais existam parentes
silvestres no País. As informações resultantes desse estudo deverão trazer, portanto, grandes contribuições ao zoneamento das áreas de exclusão de transgênicos. Por meio desta
ação será efetuado, ainda, um diagnóstico das instituições envolvidas na conservação de recursos genéticos, mantidos na condição in situ, ex situ e on farm e a recuperação de
habitat e repovoamento de espécies de fauna e flora (i.e. insetos polinizadores, peixes), recuperação de habitats de manguezais danificados em áreas costeiras que prejudicam a
reprodução de espécies endêmicas, inclusive de interesse econômico.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Identificação de Espécies da Flora Brasileira de Importância Econômica. No âmbito de cada região geopolítica do País, serão constituídos Grupos de Trabalho Regional (GTR),
abrigando profissionais com adequada competência acadêmica e representantes de comunidades tradicionais locais, mantendo a interdisciplinaridade e a pluri-institucionalidade. Os
GTR terão como atribuição orientar as Equipes de Execução Regional (EER) e com elas identificar as demandas que deverão ser supridas para garantir o andamento dos trabalhos,
sempre buscando compatibilidade com a Coordenação Nacional de "Plantas para o Futuro". As EER se encarregarão do levantamento do conhecimento científico e do tradicional.
Os GTR, em articulação com as comunidades tradicionais e a Coordenação Nacional de "Plantas para o Futuro", realizarão a lista de prioridades com relação às espécies que serão
focalizadas, adiantando também as diferentes ações que deverão ser encetadas, visando a criação, por aproximações, de portfólios que apontarão as oportunidades de negócios e,
ao mesmo tempo, indicarão trabalhos complementares que deverão ser realizados, por espécie. Paralelamente, as EER, em articulação com a Coordenação Nacional de "Plantas
para o Futuro", criarão meios para que as comunidades se estruturem com vistas a participar diretamente dos resultados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal de 1988, Artigo 225; Decreto Legislativo nº 2/94; Decreto nº 2.519/98; Medida Provisória nº 2.186-16, de 23/08/01; Decreto Legislativo nº 70, de 19/04/2006;
Decreto nº 4.339, de 22/08/02; Decreto nº 4.703, de 21/05/03; Lei nº 11.105, de 24/03/05 e Decreto nº 5.813, de 22/06/06.

Base Legal da Ação

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

2C99 - Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estoques avaliados referentes a espécies ameaçadas de extinção e de estoques de espécies sobreexplotadas.

unidadeUnidade de Medida:Estoque avaliadoProduto:

Especificação do Produto

Gerar informações contínuas mediante o monitoramento das pescarias sobre os principais estoques pesqueiros das diferentes regiões da costa brasileira, com vistas à
definição/implementação de políticas públicas que venham garantir a conservação e a utilização sustentável das espécies capturadas nas áreas marítimas sob jurisdição nacional.

Descrição
Monitoramento das pescarias e avaliação através de dados de captura e esforço, além da obtenção e disponibilização de dados oceanográficos e biológicos, a fim de proporcionar a
geração contínua de informações essenciais para definição/implementação de políticas públicas, que possam garantir a conservação e a utilização sustentável e divulgação das
informações necessárias para o processo de co-gestão das pescarias nacionais, minimização dos danos causados pela atividade de exploração de petróleo e gás.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O monitoramento das pescarias se dará através da coleta de dados sobre a captura e esforço de pesca. Também serão realizadas amostragens biológicas para cálculos dos
parâmetros populacionais. Serão calculados índices de abundância, composição por tamanho e idade, parâmetros de crescimento, estimativas de recrutamento e mortalidade. A
partir da utilização de modelos holísticos e analíticos serão estimados parâmetros indicadores do estado de explotação para os estoques pesqueiros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e RecursosUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 18



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei nº 6.938 de 31/08/81; Decreto nº 5.382 de 03/03/05; Lei nº 9.478, de 06/08/1997.

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

2E49 - Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0056 - Construção da Sede Administrativa da Área de Proteção Ambiental - Barra do Piraí - RJ

0058 - Construção do Núcleo de Cultura Ambiental da Serrinha do Alambari - Resende - RJ

0060 - Revitalizaçâo do Parque Zoobotânico - Macapá - AP

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

4157 - Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

projeto de pesquia sobre ecossistemas realizado

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver estudos e levantamentos sistemáticos da flora e da fauna existentes nos biomas brasileiros.

Descrição
Desenvolvimento de estudos e levantamentos sistemáticos da flora e da fauna existentes nos ecossistemas Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Trópico Úmido.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Lançar editais para apoiar Projetos de pesquisas de Longa Duração - PELD - nos diferentes biomas brasileiros e outras ações voltadas para estudos dos ecossistemas brasileiros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 218, CF; Lei nº 6.124/74; Decreto nº 3.567/00.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoUO: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

4951 - Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Redes de Pesquisa Apoiada. Pesquisas interdisciplinares e multiinstitucionais desenvolvidas focando 3 temas relevantes para o Pantanal: pecuária, pesca e bioprospecção com
ênfase na formação de recursos humanos para o bioma.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Consolidar redes horizontais não-competitivas, aproveitando as vantagens comparativas das instituições de pesquisa e ensino da região do Pantanal.

Descrição
O Centro de Pesquisas do Pantanal (CPP) estrutura-se estrategicamente em uma rede de pesquisa compostas por grupos de pesquisa das instituições comprometidas com a
pesquisa do bioma pantaneiro. Inicialmente, a rede contempla três áreas temáticas de pesquisa focadas na sustentabilidade de atividades econômicas em ecossistemas
pantaneiros: a pecuária, a pesca e alternativas econômicas baseadas nas propriedades das plantas medicinais. Envolve ainda a realização de cursos de capacitação para
pesquisadores e estudantes, excursões para coletas de campo e trabalhos de laboratório e popularização do conhecimento para o público-alvo por meio de palestras, cartilhas,
seminários e outros.As pesquisas realizadas pelo CPP e que envolverem aspectos da biodiversidade, estarão em consonância com a Política Nacional de Biodiversidade, devendo
também considerar o disposto na Convenção da Biodiversidade, especificamente no que tange ao conhecimento tradicional associado e à repartição justa e eqüitativa dos
benefícios adquiridos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação da ação  será realizada  por meio de Termo de Parceria firmado entre o MCT e a OSCIP Centro de Pesquisa do Pantanal - CPP. Paralelamente o CPP buscará
firmar parcerias com instituições de fomento do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para o aporte de recursos complementares. O Plano científico   será  desenvolvido em parceria
com o MCT e os projetos contratados serão apoiados pelo CPP através de repasse   de recursos para os coordenadores . Além disso, está prevista a capacitação de recursos
humanos, tanto na área acadêmica quanto de lideranças comunitárias, multiplicadores de opinião e tomadores de decisão. O acompanhamento e avaliação do projeto será feita por
Comissão designada pelo MCT conforme previsto na Lei 9.790/99 e , ficando a avaliação técnico-científico a cargo de consultores "ad hoc" convidados a participar de Workshops
anuais montados para este fim específico. Os resultados alcançados subsidiarão políticas públicas para o Pantanal.

Localizador (es)
0050 - Na Região Centro-Oeste

Art. 218 CF
Base Legal da Ação

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

4969 - Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Animal manejadoProduto:

Especificação do Produto

Dar condições para reintrodução de animais apreendidos em ações fiscalizatórias ou resgatados de áreas de empreendimentos com supressão de vegetação, favorecendo o seu
bem estar, a sua manutenção em cativeiro de forma adequada a sua reintegração aos ambientes originais tendo como diretriz básica a conservação e a manutenção da integridade
das populações nativas.

Descrição
Apoio à manutenção de Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) para controle e manutenção apropriada dos animais apreendidos ou entregues pela população.
Elaboração e definição de estratégias para destinação apropriada de espécies silvestres retiradas de seu habitat; viabilização da destinação de animais oriundos de
empreendimentos com supressão de vegetação ou acidentes ambientais, como os decorrentes de atividades do petróleo, industriais e agropecuários; Liberação de animais aptos a
serem integrados em projetos de conservação da espécie, servir de matrizes ou reprodutores, em criadores e zoológicos; fornecimento de animais a centros de pesquisas;
Elaboração, avaliação e revisão de normas sobre os procedimentos para destinação e manejo de espécies apreendidas. Articulação com setores da sociedade envolvidos na
gestão, manutenção e destinação de animais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de reuniões com setores públicos e privados para estabelecimento de estratégias para a gestão, destinação de animais, e definição de projetos e campanhas.
Monitoramento dos projetos de reintroduções controladas. Incentivo ao desenvolvimento de tecnologias de acondicionamento e transporte de animais. Publicação de instrumentos
jurídicos normativos; Implementação e aprimoramento de sistema e manutenção de banco de dados, disponibilizando-o às unidades descentralizadas e aos demais órgãos do
SISNAMA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Aquisição de Anilhas - Nacional

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e RecursosUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Lei n° 7735/89 ; Lei nº 5.197/67; Lei nº 6.938/81; Lei n° 9.605/98; Decreto n° 3.179/99 e Decreto nº 3.607/00; Lei nº 9.478, de 06/08/1997.
Base Legal da Ação

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

4976 - Promoção da Repartição de Benefícios Decorrentes do Acesso e Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Contratos de repartição de benefícios firmados entre a instituição autorizada e o proprietário do imóvel (União, Estados, Municípios, proprietário privado).

unidadeUnidade de Medida:Contrato firmadoProduto:

Especificação do Produto

Buscar repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado no Brasil.

Descrição
Autuação de processos administrativos para anuência aos contratos de repartição de benefícios, elaboração de planos de trabalho, elaboração de agendas comuns com os órgãos
encarregados da administração dos fundos, supervisão do repasse de recursos aos Fundos Públicos, acompanhamento da aplicação dos recursos depositados nos Fundos
Públicos, acompanhamento e orientação das instituições utilizadoras de componentes dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, realização de cursos para
agentes de fiscalização e de oficinas para comunidades indígenas e locais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Desenvolvimento, implantação e operacionalização de mecanismos de repartição de benefícios: autuação de processos administrativos relativos às atividades de acesso ao
patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados com potencial de uso econômico, anuência dos contratos de utilização do patrimônio genético e de repartição de
benefícios e deliberação do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético; cadastramento dos contratos anuídos, elaboração de modelos de contrato de repartição de benefícios e
negociação de cláusulas contratuais em caso de patrimônio genético procedente de áreas de titularidade da União, supervisão do repasse de benefícios, incluindo aqueles
destinados aos Fundos Públicos, bem como das parcelas de lucros e royalties devidos à União resultantes da exploração econômica dos recursos genéticos; acompanhamento da
aplicação dos recursos arrecadados em atividades de conservação da biodiversidade; estabelecimento de critérios objetivos, normas complementares e informações para que as
instituições nacionais que utilizam economicamente componentes do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado possam atuar nos termos da legislação de acesso e
repartição de benefícios; acompanhamento de acordos internacionais sobre o tema. Organização, realização ou apoio de cursos e oficinas no país, voltados para qualificação de
agentes de fiscalização ambiental, técnicos de órgãos públicos e instituições envolvidas com combate à biopirataria, bem como para comunidades indígenas e locais. Elaboração de
material técnico e didático que resuma as normas legais e os direitos relacionados aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados adequados a cada público
alvo. Contratação de serviços especializados em monitoria e qualificação de técnicos e comunidades. Organização de reuniões regionais para atividades de capacitação. As fases
são: autuação de processos administrativos para anuência aos contratos de repartição de benefícios, elaboração de planos de trabalho,  elaboração de agendas comuns com os
órgãos encarregados da administração dos fundos, supervisão do repasse de recursos aos Fundos Públicos, acompanhamento da aplicação dos recursos depositados nos Fundos
Públicos, acompanhamento e orientação das instituições utilizadoras de componentes dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, orientação e qualificação de
comunidades indígenas e locais e de agentes de fiscalização.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; Decreto nº 3.945/01, alterado pelos Decretos 4.946/03, 5.439/05;  Decreto 5.459/05 e  Lei nº 9.605/98.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento do Patrimônio GenéticoUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

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

6007 - Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Espécie manejadaProduto:

Especificação do Produto

Controlar populações de animais e vegetais silvestres, nativos ou exóticos e de espécies da fauna doméstica em estado asselvajado, no meio natural ou alterado, que estejam em
situação de descontrole ou em desequilíbrio populacional, assim como orientar o manejo e o controle de fauna sinantrópica (animais que se beneficiam das modificações ambientais
efetuadas pelo homem).
Promover o monitoramento das espécies vegetais e animais  invasores, evitando a sua proliferação, minimizando, dessa forma, o  impacto sobre os ambientes naturais e as
espécies da flora e fauna nativas.

Descrição
Implementação de ações de monitoramento, contenção de expansão de populações em território nacional, controle e erradicação de populações estabelecidas da fauna e da flora
exótica, desenvolvimento de estudos de sua ecologia, definição de métodos de controle e de procedimentos e normas de controle de introdução e manejo que evitem e minimizem

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Conservação da BiodiversidadeUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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seus impactos sobre os ambientes naturais, sobre as espécies autóctones em especial sobre as ameaçadas de extinção. Diagnóstico e plano de manejo de espécies problemas,
articulação com outros setores da sociedade, elaboração, avaliação e revisão das normas sobre os procedimentos para a destinação, manejo e controle de espécies sinantrópicas.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Executar diretamente e firmar parcerias voltadas ao manejo de espécies da flora invasoras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.771/1965, Lei nº 6.938/1981, Lei nº 9.795/1999, Lei nº 9.985/2000.
Base Legal da Ação

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

6040 - Promoção do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Comunidade apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar povos e comunidades tradicionais e suas organizações na gestão territorial e ambiental de seus territórios, no fortalecimento institucional e em sua inclusão nas políticas
públicas.

Descrição
Capacitação de agentes governamentais e não governamentais em gestão socioambiental de territórios de povos e comunidades tradicionais. Apoio à elaboração dos Planos de
Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Manutenção da Secretaria Executiva da Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT.
Mapeamento das organizações de Povos e Comunidades Tradicionais. Articulação, construção e capacitação de Redes dos Povos e Comunidades Tradicionais. Articulação para
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Articulação dos diversos setores governamentais, visando identificar as interfaces e estabelecer formas de participação e comprometimento com os elos das cadeias de bioprodutos.
Execução de estudos de viabilidade técnica.  Capacitação de pessoal para a identificação, caracterização e desenvolvimento de cadeias de bioprodutos.  Implementação e
construção de processos cooperativos com entidades e instituições da sociedade civil organizada, de pesquisa e desenvolvimento, e do setor empresarial para o desenvolvimento
de cadeias de bioprodutos.  Instrumentos de para implementação da ação são: contratos, acordos de cooperação técnica e convênios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 6.938/1981, Lei nº 11.284/2006, Decreto nº 6.040/2007, Decreto não numerado de 13 de junho de 2006.
Base Legal da Ação

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

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

6061 - Fomento a Projetos Demonstrativos na Amazônia e Mata Atlântica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projeto de desenvolvimento sustentável, elaboração e implementação de instrumentos de manejo, gestão e ordenamento dos recursos ambientais e de áreas geográficas, áreas
protegidas ciadas ou consolidadas, comunidades fortalecidas, criação e consolidação de instâncias democráticas locais e regionais para promoção do desenvolvimento sustentável.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar projetos demonstrativos com participação das comunidades, visando gerar conhecimentos, desenvolver processos de gestão, formas de manejo dos recursos naturais e
práticas produtivas inovadoras, voltadas para influenciar políticas públicas destinadas à produção familiar rural. Promover a sustentabilidade da produção baseada na
agrobiodiversidade, incorporando o fator ambiental ao processo de decisão do produtor. Fortalecer as organizações comunitárias como base nessas iniciativas.

Descrição
Apoio a projetos apresentados por organizações comunitárias e da sociedade civil,  envolvendo três componentes: 1. Consolidação de experiências bem sucedidas; 2. Alternativas
ao Desmatamento e Queimadas (PADEQ) e 3. Ações para Conservação da Mata Atlântica . A ênfase dos componentes Consolidação e PADEQ  está voltada para a incorporação
da dimensão ambiental nos sistemas de produção, tanto pela sua diversificação e implantação de Sistemas Agroflorestais , quanto pela integração da Reserva Legal  e pela
preservação das APPs. Na Mata Atlântica  os projetos estão voltados principalmente para consolidação das Unidades de Conservação e para os produtores familiares do seu

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Desenvolvimento Rural SustentávelUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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entorno.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Serão realizados, cursos de capacitação e formação e intercâmbio de experiências, sistematização de práticas sustentáveis e inovações, produção de documentos técnicos e
manuais didáticos e de divulgação, contratação de consultoria e assessoria técnica especializada, efetivação de contratos e convênios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal de 1988 - Capítulo VI, Art. 225; Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981; Lei nº. 10.165, de 27 de dezembro de 2000; Decreto n° 4.339, de 22 de agosto de 2002;
Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965; Medida provisória nº. 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; Decreto nº. 2.519, de 16 de março de 1998; Medida provisória nº. 2.186-16, de
23 de agosto de 2001; Decreto nº. 1.282, de 1994; Decreto nº. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007; Lei nº. 10.831, de 22 de dezembro de 2003; Lei nº. 11.428 de 22 de dezembro de
2006 e Lei nº. 11.326, de 24 de junho de 2006.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

6255 - Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projeto de Pesquisa Apoiada. Estudos sobre a  dinâmica do uso da terra, da ocupação humana, dos ecossistemas inundáveis e da exploração da biodiversidade que contribuirão
para o desenvolvimento de modelos preditivos que subsidiarão as estratégias de políticas de C&T na Amazônia

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Aprimorar métodos para uso da tecnologia de geoprocessamento em aplicações ligadas a instrumentos de gestão ambiental, visando a sua transferência para outras instituições
interessadas.

Descrição
Esta ação propõe intensificar as atividades da  Rede Temática de Pesquisa em Modelagem Ambiental da Amazônia - GEOMA e apoiar sua expansão para outros biomas. A
integração dos grupos de trabalho para a formação da rede é sustentada pelo modelo de gestão adotado, por atividades comuns como a incorporação de conceitos de
sustentabilidade e técnicas de modelagem aos projetos, pela integração de cientistas das áreas de ciências sociais e naturais para a busca de ferramentas de tomada de decisão e
previsão de cenários, além da formação e treinamento de recursos humanos. Esta Rede está estruturada em 6 grupos  temáticos: modelagem de mudanças de uso e cobertura da
terra e da dinâmica populacional e ocupação humana, modelagem de ecossistemas inundáveis, modelagem de biodiversidade, modelos integrados, simuladores ambientais e
bancos de dados geográficos,  física ambiental e modelagem climática. A elaboração e adoção de modelos quantitativos de desenvolvimento subsidia o país na adoção dos
conceitos de sustentabilidade em suas políticas públicas. A Rede Geoma é a primeira rede que integra 6 unidades de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia) focadas na
Amazônia, sendo três sediadas na Região Norte (INPA, MPEG, Mamirauá) e três na Sudeste (INPE, IMPA e LNCC).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação está sendo implementada por um grupo de pesquisadores integrados em Rede, com  a atuação em 6 áreas temáticas: (Física Ambiental, Modelagem Climática, Dinâmica de
Uso da Terra, Biodiversidade, Banco de Dados e Áreas Alagáveis). É um projeto que integra 6 unidades de pesquisa do MCT, a saber: INPA, INPE, LNCC, MAMIRAUÁ, MPEG e
IMPA-OS. A Rede tem buscado desde inicio fomentar a capacitação de recursos humanos e priorizado a realização de pesquisas para o estudo da Dinâmica Territorial e
Socioambiental das Frentes de Ocupação e Áreas Consolidada promovendo  Estudos de Caso em São Félix do Xingu/Iriri e na  região de Marabá. A atuação do  GEOMA foi
ampliada quando se tornou uma atividade do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, elaborado pelo Grupo Permanente de Trabalho
Interministerial para a Redução dos Índices de Desmatamento na Amazônia Legal - GPTI.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

art. 218, CF.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

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

6309 - Fiscalização de Fauna Silvestre

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Fiscalização AmbientalUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Coibir o tráfico nacional e internacional de fauna silvestre nativa e exótica, bem como seu uso irregular.

Descrição
Fiscalização do tráfico nacional e internacional da fauna silvestre – espécimes vivos, mortos e seus produtos e subprodutos, e de ações que envolvam maus tratos a animais.
Repressão à captura, à caça, ao comércio, e à manutenção  irregulares de animais silvestres, e de  importação e  exportação não autorizadas de fauna silvestre, por meio de ações
ostensivas em campo e em criadouros autorizados.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Conferir o plantel in loco, mediante relatórios gerados nos sistemas informatizados, averiguando as informações declaradas nos sistemas, as datas de aquisição dos animais, as
permutas com outros criadores, óbitos e possíveis fugas, bem como o cuidado com os animais e análise crítica do declarado com o real. Patrulhamento das áreas de reprodução e
alimentação. Após terem sido identificados os ninhais, abrigos ou criadouros naturais das espécies, faz-se necessária a presença ostensiva de fiscais no período de reprodução a
fim de inibir a ação dos coletores de fauna silvestre. Controlar o comércio e o transporte nacional e internacional de fauna e seus produtos e subprodutos visando coibir o tráfico, em
especial das espécies pertencentes aos Anexos da CITES. Averiguar ações de maus tratos em rinhas; circos e afins.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 5.197, de 3/01/67; Lei n° 9.605, de 12/02/98; Lei n° 6.938 de 31/08/81 e Decreto n° 6.514 de 22 de julho de 2008.
Base Legal da Ação

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

6381 - Consolidação Territorial das Unidades de Conservação Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidades de conservação atendidas pela ação

unidadeUnidade de Medida:Unidade de conservação atendidaProduto:

Especificação do Produto

Efetivar a consolidação do território das Unidades de Conservação Federais - UC´s, mediante a regularização da situação fundiária das UC´s de domínio público e da demarcação e
sinalização do perímetro desses espaços legalmente protegidos.

Descrição
Promoção e consolidação  das UC´s por meio de: regularização da situação fundiária de unidades de domínio público e  pagamento das indenizações de propriedades ou posses
inseridas nessas unidades, demarcação e sinalização do perímetro desses espaços legalmente protegidos, levantamento fundiário, vistoria e avaliação de imóveis rurais, realização
de atividades voltadas para obtenção da Concessão de Direito Real de Uso das Terras da públicas federais e demarcação e sinalização do perímetro de unidades de conservação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A regularização fundiária se dá mediante a realização de ações de desapropriação de imóveis ou da indenização de benfeitorias sob regime de posses de boa fé, por via
administrativa ou judiciais, ultimando com a transferência das terras privadas ou posses ao ICMBio. Poderá também ser utilizada a desoneração de reserva legal. A instrução dos
processos administrativos obedecerá aos requisitos da Instrução Normativa ICMBio nº 02/2009, contendo documentação dominial, peças técnicas de localização geográfica,
relatórios de vistoria e avaliação e pareceres jurídicos. Para regularizar a situação fundiária de terras públicas federais ou estaduais deverão se adotadas providências para a
transferência da gestão do território mediante Concessão de Direito Real de Uso ao ICMBio ou compra direta.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.771, de 15/09/65; Lei nº 9.985, de 18/07/2000; Decreto Lei nº 3.365/1941; Decreto nº 4.340, de 22/08/2002; Decreto nº 4.339, de 22/08/2002, Lei nº 9.605, de 12/02/98 e
Instrução Normativa ICMBio Nº 02/2009.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Planejamento, Administração e LogísticaUO: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

6717 - Desenvolvimento de Estudos Estratégicos para os Biomas Brasileiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos estratégicos de pesquisa e desenvolvimento que contemplem os diversos ecossistemas brasileiros.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Realizar estudos estratégicos para o desenvolvimento sustentável dos biomas brasileiros mediante a consolidação de redes horizontais não competitivas, aproveitando as vantagens
comparativas das instituições de pesquisa e ensino dos diferentes biomas brasileiros, otimizando a geração e difusão de novos conhecimentos e tecnologias e a formação de
recursos humanos.

Descrição
A ação buscará dar apoio direto a novos projetos considerados estratégicos para o governo, em seus diferentes níveis, e à sociedade. Será apoiada a estruturação de redes
temáticas, para conservação de bens e serviços dos biomas brasileiros, com parceiros governamentais e não-governamentais, podendo ocorrer em níveis federal, estadual e
municipal, com entidades do terceiro setor e empresas privadas. Os resultados dessa ação já induziram ações para o Bioma Pantanal e para o Bioma Cerrado.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Para a implementação da ação, será dado apoio preferencial a projetos muitiinstitucionais e multidisciplinares que busquem a formação de redes de pesquisa, por meio da
participação de gestores e pesquisadores em workshops temáticos e fóruns nacionais e internacionais, visando à busca e ampliação de parcerias para o desenvolvimento de
pesquisas e do conhecimento dos Biomas brasileiros e seus diversos ecossistemas, com a ampliação e o fortalecimento da cooperação nacional nessas áreas temáticas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218 da CF
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

6739 - Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

1- Consolidação efetiva, em nível internacional de uma rede de capacitação em Biodiversidade e serviços ecossistêmicos, com sede no Brasil;
2- Compromissos de ciência e tecnologia no âmbito da CBD atendidos ;
3- Comunidade científica e tecnológica brasileira envolvida na definição de prioridades da CBD.

unidadeUnidade de Medida:Projeto desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Subsidiar a implementação de ações de Ciência e Tecnologia demandadas pela Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, relacionadas, principalmente, com  a implementação
de dois programas de trabalho transversais da Convenção que são afetos à Política Nacional de Ciência e Tecnologia: o Programa da Iniciativa Global em Taxonomia e o Programa
de Cooperação e Transferência de Tecnologia.

Descrição
Definição de projetos e ações de desenvolvimento científico de cooperação e transferência de tecnologias, incluindo a implantação de rede em capacitação profissional em
biodiversidade e serviços ecossistêmicos, visando à conservação, ao uso sustentável e à repartição de benefícios da biodiversidade e à valorização e valoração dos serviços
prestados pelos ecossistemas, decorrentes de compromissos assumidos pelo País na implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e seus protocolos
específicos da área de Ciência e Tecnologia, por meio da realização de estudos, seminários e reuniões técnicas com especialistas e pesquisadores voltados ao planejamento de
ações e ampliação de parcerias para a elaboração e implementação de projetos e articulações em sistema integrado de iniciativas e órgãos competentes - inclusive para a captação
de recursos internacionais de doação do Global Environment Facility (GEF), que é o fundo de apoio à implementação da CDB; apoio a implantação da sede do Programa de
Capacitação Profissional da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos/IPBES das Nações Unidas; e apoio à participação de especialistas em
reuniões e fóruns internacionais e a apoio a realização de atividades decorrentes de acordos de cooperação internacional em Biodiversidade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realização de estudos; organização de seminários e reuniões técnicas com especialistas e pesquisadores voltados ao planejamento de ações e à ampliação de parcerias para
consecução de projetos; elaboração de propostas de projetos - inclusive para captação de recursos internacionais de doação do Global Environment Facility (GEF), que é o fundo de
apoio à implementação da CDB; e, apoio à participação de especialistas em reuniões e fóruns internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal art. 218; Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto Legislativo nº 2 de 1994 e Decreto 2.519 de 1998) e Lei 10.683 de 2003, art. 27, inciso IV, letra b e
Decreto 5.886 de 2006 (artigo 12).

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

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

8278 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Instrumento desenvolvidoProduto:

Unidade Responsável: Departamento de Conservação da BiodiversidadeUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Especificação do Produto

Desenvolver instrumentos para compor um sistema de gestão participativa e sustentável no âmbito dos biomas que visem orientar as práticas de conservação e uso dos mesmos.
Esses instrumentos farão parte do sistema de gestão, gerando informações substantivas sobre os biomas e articulando os diversos segmentos de governo e sociedade, de forma a
orientar ações específicas relacionadas as suas realidades socioambientais.

Descrição
Diagnósticos e estudos que abordem questões ambientais, políticas e sócio-econômicas,  impactos das cadeias produtivas e obras de infraestrutura. Desenvolvimento e implantação
de um sistema de monitoramento socioambiental  integrado, que aborde a saúde dos distintos ecossistemas de cada bioma, utilizando uma base de dados georreferenciada a ser
desenvolvida. Aferição do sistema de monitoramento integrado, com construção e implementação de banco de dados e portal de disseminação de informações de monitoramento
sobre remanescentes florestais,  degradação ambiental e uso das terras ou da saúde dos ecossistemas - para aqueles que não apresentam cobertura vegetal, como os corais.
Articulação e integração das ações entre os distintos níveis de governo, ONG, setor privado, academia, agências implementadoras e demais atores, aproveitando, inclusive, essas
atividades para estimular a replicação de experiências exitosas de conservação e de práticas sustentáveis. Desenvolvimento, proposição, apoio à implantação e acompanhamento
de planos de ações ou estratégicos e políticas de preservação, conservação, recuperação e uso sustentável destes biomas em nível nacional. Os instrumentos desenvolvidos devem
contemplar a integração com outros setores, considerando as suas distintas políticas; apoiar a  criação e implantação de redes de áreas protegidas em cada bioma, que abordem
questões ambientais, políticas, econômicas e sociais;  elaboração de documentos técnicos e normativos e organização de eventos com o objetivo de contribuir para a articulação de
políticas públicas voltadas à conservação, preservação, recuperação e uso sustentável dos Biomas; desenvolvimento de planos nacionais específicos para conservação e gestão
participativa e sustentável dos diversos ecossistemas de cada bioma.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realização de consultorias, convênios, workshops e reuniões de GT para definição e elaboração dos instrumentos do sistema, acordos de Cooperação Técnica, acordos de
cooperação internacional, reuniões entre órgãos governamentais nas diversas esferas; elaboração e apoio à implantação de planos, programas, projetos e ações. Serão realizadas
atividades de diagnósticos e estudos específicos por biomas; os monitoramentos por biomas ocorrerão a partir de convênios e por execução direta do Ministério, com a divulgação
de banco de dados resultado das atividades de monitoramento dos Biomas contendo informações pertinentes à execução e desenvolvimento do Sistema; e os componentes
anteriores servirão de subsídio a elaboração de projetos e ações com enfoque por biomas, que podem ser de execução direta ou descentralizada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 225 da Constituição Federal de 1988; Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004 e Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.
Base Legal da Ação

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

8354 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sub-projetos apoiados em áreas piloto

unidadeUnidade de Medida:Projeto desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento de mecanismos voltados para a conservação e recuperação dos manguezais. Propiciar a sustentabilidade dos recursos pesqueiros existentes nesse
ecossistema e a manutenção do seu papel enquanto berçário de espécies de importância econômica para as pescarias nacionais. Contribuir para a segurança alimentar e para a
qualidade de vida das comunidades que dependem desses recursos.

Descrição
Implementação de um sub-sistema de unidades de conservação de manguezais, por meio do aprimoramento de mecanismos e instrumentos políticos, regulatórios e financeiros, e
de capacitação. Desenvolvimento de modelos replicáveis de manejo de recursos pesqueiros em unidades de conservação de uso sustentável que contenham manguezais.
Incremento da conservação dos manguezais por meio de pilotos de integração da gestão de unidades de conservação e o planejamento territorial (gestão de bacias hidrográficas e
ZEE). Desenvolvimento de atividades de disseminação de informações, educação ambiental, monitoramento e manejo adaptativo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada por meio da elaboração de normas e diretrizes para a conservação dos manguezais e recursos pesqueiros; atividades de capacitação de gestores e
atores locais para conservação e uso racional dos recursos existentes em manguezais; elaboração de relatórios técnicos, estudos e diagnósticos sobre biodiversidade de
manguezais, práticas sustentáveis e eficazes de manejo dos recursos, especialmente os pesqueiros; monitoramento da biodiversidade dos manguezais e mapeamento dos
remanescentes dos manguezais; apoio a sub-projetos em áreas piloto; desenvolvimento de campanhas de educação ambiental e divulgação; aquisição de bens e serviços
relacionados aos objetivos e atividades da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Departamento de Conservação da BiodiversidadeUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Lei nº. 6.938, de 31/08/1981; Lei nº. 9.985, de 18/07/2000; Lei nº. 4.771, de 15/09/1965; Lei nº. 9433, de 8/01/1997; Decreto nº. 2.519, de 16/03/1998; Decreto nº. 4.339, de 2002;
Decreto nº. 4.703, de 21/05/2003; Decreto nº. 1.905, de 16/05/1996; Decreto s/n de 23/10/1993 e Decreto nº. 4.340, de 22/08/2002.

Base Legal da Ação

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

8406 - Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Ação desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar iniciativas relacionadas a avaliação de riscos ambientais. Elaborar e disseminar  documentos e informações relacionadas aos OGM. Qualificar profissionais de órgãos
governamentais com atribuições de registro e fiscalização e de instituições, bem como de agricultores familiares e outros interessados em relação aos impactos ambientais
decorrentes do uso de Organismos Geneticamente Modificados - OGMs.

Descrição
Análise e elaboração de documentos pertinentes para as negociações internacionais no âmbito do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - PCB. Auxílio na implementação do
PCB no país. Articulação com outros órgãos governamentais visando monitorar os possíveis efeitos ambientais decorrentes do uso de OGM e derivados. Organização, realização e
apoio à capacitação no país, voltadas para profissionais de órgãos públicos e de instituições envolvidas com biossegurança de OGM. Contribuição com a proposta de Política
Nacional de Biossegurança para Organismos Geneticamente Modificados, em particular contemplando as questões ambientais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Organização  ou apoio a eventos que visem a avaliação e compreensão dos riscos ambientais e do uso do Princípio da Precaução como orientador na tomada de decisão sobre
atividades e projetos que envolvam OGM e derivados. Implementação de diferentes formas de disseminação de documentos e informações relacionadas aos OGM.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, Art. 225, II; Lei nº. 11.105, de 24 der março de 2005; Decreto nº. 5.591, de 22 de novembro de 2005; Decreto nº. 4.680, de 24 abril de 2003; Decreto Legislativo
nº. 908, de 21 de novembro de 2003 e Decreto nº. 5.705, de 16 de fevereiro de 2006.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Conservação da BiodiversidadeUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

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

8408 - Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Iniciativas que viabilizam e aperfeiçoam a implementação da Política Nacional da Biodiversidade, como realização de seminários, apoio e participação em eventos, coordenação de
grupos de trabalho e colegiados.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer mecanismo de disseminação e incentivo à transferência de tecnologias em gestão da biodiversidade, repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos do acesso aos
recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados. Apoiar ações para estabelecer e aprimorar sistema de informações sobre biodiversidade. Apoiar ações visando o
intercâmbio de conhecimentos e tecnologias em temas selecionados e em áreas definidas como prioritárias para a gestão da biodiversidade. Estabelecer mecanismos facilitadores
do processo de intercâmbio e geração de conhecimento biotecnológico com seus potenciais usuários. Estabelecer iniciativa nacional para disseminar o uso de tecnologias de
domínio público úteis à gestão da biodiversidade. Fortalecer a estruturação do Portalbio.

Descrição
Promoção e apoio em capacitação sobre temas específicos relacionados à biodiversidade, nos setores governamental, não governamental, acadêmico, setor privado, povos e
comunidades tradicionais; elaboração de diagnósticos e estudos sobre temas específicos ligados à biodiversidade, contemplando as diretrizes do PANBio; fortalecimento do
Portalbio; apoio à participação de técnicos em foruns nacionais e internacionais; promoção e implementação dos compromissos assumidos pelo Brasil junto à Convenção sobre
Diversidade Biológica, por meio do PANBio, mediante deliberação da CONABio; fortalecimento institucional e sensibilização pública.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Fortalecer mecanismo de disseminação e incentivo à transferência de tecnologias em gestão da biodiversidade para a conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira, e
repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos do acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados;  - Apoiar ações para informatização das
coleções científicas de componentes de biodiversidade e disponibilizar bases de dados;  - Apoiar ações para estabelecer e aprimorar sistema de informações sobre biodiversidade;  -
Apoiar ações visando o intercâmbio de conhecimentos e tecnologias em temas selecionados e em áreas definidas como prioritárias para a gestão da biodiversidade;  - Estabelecer
mecanismos facilitadores do processo de intercâmbio e geração de conhecimento biotecnológico com seus potenciais usuários;  - Estabelecer iniciativa nacional para disseminar o
uso de tecnologias de domínio público úteis à gestão da biodiversidade.  - Adquirir equipamentos e softwares visando fortalecer a estruturação do Portalbio.  A ação será

Unidade Responsável: Departamento de Conservação da BiodiversidadeUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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implementada juntamente com outras áreas do MMA, assim como suas autarquias, setor governamental, setor privado, não-governamental, acadêmico e de povos e comunidades
tradicionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 4.339/02 e Decreto nº 4.703/03.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8450 - Fomento às Práticas de Conservação, Uso e Manejo da Agrobiodiversidade, Valorização e Promoção dos Produtos da Sociobiodiversidade
Desenvolvidas por Agricultores Familiares, Povos e Comunidades Tradicionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Agricultores familiares conservando, utilizando ou manejando a agrobiodiversidade.

unidadeUnidade de Medida:Agricultor familiar assistidoProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento de processos produtivos sustentáveis, através do uso e do manejo da agrobiodiversidade desenvolvidos por agricultores familiares, povos e
comunidades tradicionais e processos de agregação de valor e promoção comercial das cadeias de produtos da sociobiodiversidade.

Descrição
Geração e disseminação de conhecimentos e práticas sobre o uso e manejo da agrobiodiversidade entre técnicos, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais,
apoiando inovações tecnológicas e de práticas produtivas baseadas em princípios da agroecologia e fortalecendo a construção de redes de entidades, a organização social e
produtiva, a composição de bancos de informações e a estruturação e o fortalecimento de mercados sustentáveis.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Serão realizadas atividades que favoreçam a troca de conhecimentos e práticas em manejo da agrobiodiversidade, sistematização de práticas e inovações tecnológicas e apoio à
experimentação e pesquisa participativa, produção e publicação de documentos técnicos e materiais didáticos e de divulgação; apoio a processos produtivos de uso e manejo da
agrobiodiversidade, contratação de consultoria e assessoria técnica especializada; efetivação de contratos e convênios, apoio a eventos e promoção comercial, apoio à estruturação
de instâncias de governança do Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade no níveis estaduais e federal.
O Plano Nacional está organizado em seis linhas de ação, cada qual constituído por um conjunto de linhas de ação e suas respectivas instituições coordenadoras e colaboradoras a
saber:
Eixo 1: Promoção e Apoio à Produção e ao Extrativismo Sustentável;
Eixo 2: Estruturação e Fortalecimento dos Processos Industriais;
Eixo 3: Estruturação e Fortalecimento de Mercados para os Produtos da Sociobiodiversidade;
Eixo 4: Fortalecimento da Organização Social e Produtiva;
Eixo 5: Ações Complementares para Fortalecimento das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade;
Eixo 6: Ações Complementares para a Valoração dos Serviços da Sociobiodiversidade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 4.339, de 2002; Decreto nº 2.519, de 1998;Medida provisória nº 2.186-16, de 2001; Lei 11.326, de 2006; Decreto nº 6.040, de 2007; Lei 10.711, de 2003; Decreto 5.813,
de 2006 ; Lei 11.346,  de 2006; Portaria interministerial MDA/MDS/MMA nº 239, de 2009.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

8460 - Apoio à Rede de Pesquisas para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento e a sistematização  do conhecimento  e de tecnologias apropriadas para a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais do Bioma Cerrado.

Descrição
Estruturação e implementação de uma rede de pesquisa multiinstitucional e multidisciplinar em ciência, tecnologia e inovação, promovendo a interação entre as competências
existentes nas instituições dos Estados em que o Cerrado tem abrangência (PI, MA, TO, MT, MS, RR, SP, GO, MG, BA e DF). A Rede atuará prioritariamente na conservação e uso
sustentável da biodiversidade, gestão do uso dos solos e dos recursos hídricos, estudo da dinâmica das comunidades tradicionais e dos agricultores familiares e na sustentabilidade

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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da agricultura, pecuária e silvicultura.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A rede será estruturada por um Conselho Diretor com representação institucional, presidido pelo MCT, um Comitê Científico e uma Secretaria Executiva. Essas instâncias deverão
garantir a interação e complementaridade das atividades desenvolvidas pelas diferentes instituições com base em um Plano Científico aprovado pelo Conselho Diretor.  A
implementação será realizada por meio de Editais para seleção de projetos cujos objetivos serão focados em consonância com o Plano Científico. A supervisão , acompanhamento
e avaliação serão realizados pelo Conselho Diretor e Conselho Científico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigo 218 da Constituição Federal; Lei 10.683 de 28/05/2003; Decreto 5.886 de 06/09/2006;  Portaria MMA nº 361 de 12 /09/2003; Decreto 5.577 de 8/11/2005.
Base Legal da Ação

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

8492 - Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

0028 - No Estado de Sergipe

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0058 - Reserva Extrativista do Cajari - No Estado do Amapá

0060 - Flona do Purus - No Estado do Amazonas

0062 - Floresta Nacional do Purus - No Estado do Amazonas

0064 - Parque Nacional de Brasília - No Distrito Federal

0066 - Apoio a Projetos de Preservação do Parque Nacional Serra da Capivara - No Estado do Piauí

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

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

8908 - Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Autorização concedidaProduto:

Especificação do Produto

Conceder autorizações ou executar ações de manejo de fauna em vida livre referentes a estudos, uso sustentável ou controle populacional.
Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e RecursosUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Descrição
Implementação e aprimoramento de sistemas de informação sobre a fauna; elaboração de protocolos, guias e manuais com embasamento técnico e científico para fiscalização,
controle, monitoramento, identificação e manejo da fauna; concessão de autorizações para captura, coleta e manejo; desenvolvimento e acompanhamento de projetos técnica e
científicamente embasados de uso sustentável da fauna; estabelecer medidas mitigadoras para o licenciamento ambiental baseadas em estudos técnicos e científicos; e definir
estratégias para a conservação em vida livre da fauna não ameaçada de extinção.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Análise de projetos e estudos, emissão de autorizações, vistorias e acompanhamentos, desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas informatizados e instrumentos normativos,
realização de reuniões e seminários para a elaboração de normas, procedimentos e documentos técnicos, contratação de serviços de consultoria, e execução direta de projetos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 5.197/67; Lei nº 6.938/81; Lei n° 9.605/98; Decreto nº 3.607/00; Decreto 6514/2008; Decreto 4339/02 e Decreto 2519/98.
Base Legal da Ação

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

8909 - Manutenção, Ampliação e Proteção das Coleções Vivas no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de indivíduos da flora – cultivados, identificados e registrados com informações de origem e procedência – disponibilizados no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

unidadeUnidade de Medida:Espécime cultivadoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar as coleções vivas com ênfase nas espécies ameaçadas de extinção, através de ações de intercâmbio de espécimes e coletas botânicas em áreas silvestres e proporcionar
as condições técnicas necessárias para o bom manejo dos espécimes representados no arboreto.

Descrição
Promoção do intercâmbio de propágulos vegetais, busca e georeferenciamento de matrizes e coletas botânicas, visando o aporte de espécies prioritárias para enriquecimento das
coleções vivas, com ênfase em espécies ameaçadas ou de importância científica. Instrumentalização do Horto e dos viveiros institucionais, capacitando-os a receber, manipular e
estocar o material botânico adquirido. Desenvolver, integrar e realizar estudos e técnicas para a aplicação de defensivos e demais insumos agrícolas, manipulação do solo,
ordenamento paisagístico, manejo arbóreo, levantamento e monitoramento climatológico, com vistas a manutenção e preservação das coleções vivas do Arboreto.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realizar visitas técnicas, analisar coleções vivas de outras instituições e avaliar o potencial de intercâmbio de material vivo. Buscar espécies prioritárias para introdução na coleção
viva do arboreto do JBRJ. Melhorar os hortos e viveiros através da construção de estufas ferti-irrigadas, automatização da irrigação, modernização das técnicas de reprodução,
germinação, multiplicação e estocagem. Promover a introdução de novos espécimes na coleção viva em conformidade com as diretrizes definidas pela Coordenação de Coleções
Vivas, respeitando e preservando os segmentos históricos da coleção, levando em conta a manutenção do patrimônio científico e paisagístico já estabelecido, e, principalmente,
buscando a expansão da coleção em trechos novos que possam ser povoados por espécies de importância conservacionista. Manter os espécimes das coleções vivas em boas
condições através de: ações fitossanitárias, manejo da fauna, realização de análise e melhoria geral do solo e, principalmente, aplicação de técnicas adequadas de manejo arbóreo.

Localizador (es)
0101 - No Município de Rio de Janeiro - RJ

Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001; Decreto nº 6.645, de 18 de novembro de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação das Coleções VivasUO: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8920 - Fortalecimento e Valorização de Iniciativas Territoriais de Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover ações de conhecimento, divulgação, valorização e fortalecimento de iniciativas territoriais de conservação e manejo sustentável da agrobiodiversidade visando a
agregação de valor e a melhoria da renda, da segurança alimentar e nutricional e das condições de vida das famílias rurais.

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Desenvolvimento TerritorialUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Descrição
Apoio a iniciativas de uso e manejo sustentável da agrobiodiversidade nos territórios rurais, por intermédio de: (i) apoio aos processo de formação de agentes de desenvolvimento
em conhecimentos e práticas culturais de uso e conservação da agrobiodiversidade; (ii) desenvolvimento de produtos da agrobiodiversidade produzidos por agricultores familiares,
assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais, oriundos dos territórios rurais brasileiros; (iii) implantar mecanismos de intercâmbio de materiais e práticas de uso e
conservação da agrobiodiversidade; (iv) participação em feiras e eventos de promoção comercial dos produtos da agrobiodiversidade.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Contratar consultoria, celebrar convênios, acordos ou contratos com entidades governamentais e não governamentais habilitadas para executar as diversas atividades previstas
mediante termos de referência específicos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.255, de 04 de agosto de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

8963 - Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Coleções biológicas gerando informação a múltiplos usuários

unidadeUnidade de Medida:Coleção biológica informatizadaProduto:

Especificação do Produto

Preservar o material genético identificado por meio da manutenção, ampliação e informatização de acervos biológicos (coleções ex situ).

Descrição
Apoio a atividades destinadas a criação e ampliação das coleções representativas dos principais biomas nacionais, com bons acervos e taxonomia sólida;  apoio a manutenção e
ampliação destas culturas; apoio as iniciativas de informatização dos acervos existentes.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

(1) Identificar coleções de referência que possam ser representativas dos principais biomas nacionais; (2) Estabelecer um grupo assessor, com representantes de curadores desses
acervos para definir as diretrizes de uma política para os acervos biológicos do País; (3) Fomentar a manutenção e ampliação dessas coleções; (4) Fomentar a digitalização de
acervos a partir de tecnologias de informática para biodiversidade facilitando o acesso e uso do conhecimento; (5) Apoiar de forma induzida a capacitação de especialistas
principalmente de taxonomistas, curadores e técnico de curadoria; (6)Fomentar a integração destas coleções e de coleções internacionais que contenham acervos da biodiversidade
brasileira, de grupos taxonômicos de importância econômica e/ou de grupos taxonômicos relevantes ao conhecimento da diversidade biológica nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF (Artigo 218);  Lei 10.683 de 28/05/2003, Decreto 5.886 de 06/09/2006; Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto Legislativo nº2 de 1994 e Decreto 2.519 de 1998) e
Decreto 4.339 de 22/08/2002.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

8964 - Apoio a Redes de Inventários da Biota e Identificação Molecular

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Redes de Inventário Apoiado.
i) Inventários regionais realizados com metodologia padrão, gerando dados georeferenciados de interesse a múltiplos usuários.
ii) Consolidação da Rede Temática em Identificação Molecular da Biodiversidade brasileira;
iii) Valorização das coleções biológicas brasileiras através do depósito de “espécimes de referência” do código de barras;
iv) Formação de recursos humanos;
v) Ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira;
vi) Base de dados de código de barras de DNA da biodiversidade brasileira (“Catálogo da Vida”).

unidadeUnidade de Medida:Rede apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Atualizar e manter redes de inventário, buscando utilizar e adaptar a experiência obtida pelo Estado de São Paulo, com o BIOTA-FAPESP, para outras regiões do País, e assim
agilizar e otimizar a produção do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira em nível nacional.
Sistematizar o programa de identificação molecular da biodiversidade brasileira, através do “código de barras da vida”, sequência de DNA de um sítio padrão mitocondrial de 650
pares de bases, para os animais, e três sítios padrão para as plantas. Utilizamos o nome de “BR-BoL” (“Brazilian Bar-code of Life”) para o programa, para deixar claro que se integra
ao programa internacional CBoL (“Consortium for the Bar-code of Life”), coordenado no Smithsonian, dos EUA, com similares na Austrália, no Canadá, na China, na União Européia,
em Quênia, no México e outros países, conhecido como iBoL – International Barcode of Life Project. Com a consolidação do programa nacional, o Brasil passa a ser o Pólo Regional
da iniciativa e o líder para toda a América do Sul, onde já há programas nacionais, além do Brasil, na Argentina e na Colômbia.

Descrição
Apoio a instituição de redes de inventários da biodiversidade, que deverão trabalhar com uso de protocolos padrão que harmonizam as metodologias de trabalho e definem campos
de informação essenciais, necessários e desejáveis a serem preenchidos por pesquisadores. A identificação molecular de espécies (“código de barras de DNA”) tem importantes
aplicações nas áreas de controle de pragas agrícolas, identificação de vetores de doenças, sustentabilidade ambiental, na proteção de espécies ameaçadas de extinção e
monitoramento de qualidade de água, entre outras aplicações. Pode trabalhar com fragmentos de seres vivos, assim sendo muito útil em aplicações comerciais, forenses e
criminalísticas. Funciona com qualquer estágio da vida, assim sendo útil para a identificação de larvas, ovos, sementes, pólen, pescados e carne processada. Revela a
biodiversidade crítica através da separação de espécies morfologicamente similares, mas genética e evolutivamente distintas. Faz com que uma gama muito mais ampla de pessoas
possa trabalhar na identificação da biodiversidade, hoje com aproximadamente 2 milhões de espécies descritas de um total estimado entre 10 e 30 milhões. Um programa de
identificação molecular da biodiversidade foi proposto em 2004 como um projeto dos Institutos do Milênio, mas não foi aprovado. Desde então, diversos cientistas brasileiros
trabalham com esta ferramenta, mas de uma maneira independente e desarticulada. O “código de barras” da biodiversidade é de importância estratégica fundamental para o país.
Os espécimes originários do seqüenciamento de DNA para cada espécie passam a ser similar a um novo “Tipo” científico (“espécimes de referência”) para o táxon e
preferencialmente serão de acervos brasileiros. O rastreamento de produtos oriundos da biodiversidade brasileira também será possível adotando a metodologia de forma mais
sistemática. Convém consolidar o programa nacional de código de barras da vida no Brasil como uma iniciativa permanente e sistematizar sua articulação em centros de excelência
no País em uma rede temática no assunto. O seqüenciamento está concentrado em espécies endêmicas, ameaçadas de extinção e de importância econômica reconhecida e em
potencial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Definir a localização e estrutura de núcleos regionais de inventário; definir áreas prioritárias para inventário; implantar infra-estrutura mínima dos núcleos regionais; formar, capacitar
e instituir as equipes de trabalho dos núcleos regionais; estabelecer o desenho amostral e protocolo de inventário que integre e   otimize esforços de coleta; fixar critérios para
obtenção, organização e proteção de dados, por meio de termo de compromisso; repasse de recursos; lançamento de editais; e supervisão, acompanhamento e avaliação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

art. 225, CF; Lei nº 10.683 de 28/05/2003;Decreto nº5.886 de 06/09; Decreto nº 4.339/02; Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto Legislativo nº2 de 1994 e Decreto 2.519
de 1998).

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

8978 - Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

i) Valoração e valorização da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos;
ii) Ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira;
iii) Formação de recursos humanos.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Instituir e apoiar uma agenda unificadora de pesquisa e desenvolvimento em biodiversidade capaz de apontar estratégias e integrar competências em diversos campos do
conhecimento estabelecendo propósitos comuns para redes de pesquisa formadas por pesquisadores de diferentes organizações capazes de atuar objetivamente na pesquisa
voltada à identificação, caracterização, valorização e uso sustentável da biodiversidade.

Descrição
A ação visa estruturar redes de pesquisa que venham sistematizar o conhecimento sobre componentes da biodiversidade, caracterizá-los e manejá-los de forma a permitir seu uso
sustentável, desenvolver conhecimentos e pesquisa para novos usos da biodiversidade e promover a disseminação desse conhecimento para instituições capazes de realizar
desenvolvimento e inovação de novos produtos e processos derivados da biodiversidade. Intensificação da atividade de pesquisa e desenvolvimento em biodiversidade por meio de
uma estrutura de redes de laboratórios associados e institutos de pesquisas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Definição de áreas prioritárias para pesquisa em biodiversidade; supervisão, acompanhamento e avaliação das iniciativas contempladas. Apoiar projetos integrados em redes de
pesquisa, envolvendo pesquisadores de diferentes instituições, em um objetivo comum, de modo a conseguir maior eficiência na obtenção dos resultados. As pesquisas estarão
voltadas para a identificação, caracterização, valoração e uso sustentável da biodiversidade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0058 - Implantação da Cidade das Águas da UNESCO - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e DesenvolvimentoUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Art. 218 da Constituição Federal; Lei nº 10.683 de 28/05/2003, Decreto nº 5.886 de 06/09/2006; Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto Legislativo nº 2, de 1994, e Decreto
nº 2.519, de 1998) e Decreto nº 4.339 de 22/08/2002; Resolução 65/162 da Assembléia Geral das Nações Unidas (UNGA resolution 65/162); Resolução da 26ª Sessão do Conselho
de Governo (GC/GMEF); Decisão 185 EX/43 de 2010 da UNESCO.

Base Legal da Ação
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