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Instrumentos de Cooperação e Estrutura Física, Humana e Financeira

InstrumEntos dE CoopEração E 
Estrutura FísICa, Humana E FInanCEIra

EXECução orçamEntÁrIa

 durante a gestão 2003-2006, a dEa/mma contou com o orçamento previsto em lei de r$ 
21.518.437,00 para investir na execução de seus programas e projetos, sendo que r$ 11.942.292,00 
foram contigenciados. 

 no primeiro ano, em 2003, foram destinados r$ 6.582.697,00; no ano seguinte, em 2004, 
ocorreu um decréscimo no valor do orçamento da dEa, caindo para r$ 4.172.940,00. porém, nos 
dois últimos anos da gestão do primeiro mandato do governo Lula, ocorreu um ligeiro aumento 
no orçamento, embora ainda abaixo do valor atingido em 2003, estabilizando-se no patamar dos 
cinco milhões de reais. assim, para 2005, a dEa contou com r$ 5.730.361,00 e para 2006, com r$ 
5.032.439,00, conforme apresentado no quadro abaixo.

Quadro 1: Acompanhamento da execução orçamentária e financeira (valores em R$)

Ano Proposta
de Lei

Emendas
Parlamentares

Lei Créditos Contingencia-
mento

Empenhado Liquidado

2003 * * 6.582.697 4.687.285 2.645.412 2.645.412

2004 * * 4.172.940 2.148.479 2.024.461 2.024.461

2005 3.420.361 2.310.000 5.730.361 2.210.806 3.519.556 3.519.556

2006 2.492.439 2.540.000 5.032.439 920.000 2.895.722 2.989.599 2.989.599

total 5.912.800 4.850.000 21.518.437 920.000 11.942.292 11.179.028 11.179.028
* no período de 2003 e 2004 não foram realizadas análises orçamentárias pelo setor competente do 
ministério, sendo assim, não foi possível obter os dados para proposta de Lei, Emendas parlamentares e 
Crédito no referido período.

 além da fonte do tesouro nacional, o orçamento da educação ambiental no mma contou 
com apoio de outras fontes de recursos:

Fundo nacional do meio ambiente, com r$ 6.120.751,00, descentralizando recursos   •
diretamente para projetos aprovados  em editais;
patrocínios específicos para as Conferências Nacionais de Meio Ambiente no valor de R$  •
3.166.712,57; 
apoio de outros programas do mma e Cooperações Internacionais para realização de  •
projetos específicos, a exemplo do Programa Pantanal, Programa de Revitalização 
do São Francisco, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), no valor 
de r$ 1.565.821,17. 

 A DEA apresentou percentual médio de execução de 99,45%, demonstrando sua eficiência 
no cumprimento dos recursos orçamentários disponibilizados e na execução dos recursos financeiros, 
apesar da restrição do limite orçamentário disponibilizado para avançar nas ações em execução e a 
serem executadas pela diretoria.
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Educação ambiental

Estrutura FísICa E EQuIpE

de janeiro a maio de 2003, a dEa estava instalada simultaneamente em dois espaços distintos 
nas dependências do MMA, um no 5º andar, com o projeto Protetores da Vida e outro no 9º andar 
com os demais projetos da diretoria. posteriormente, a dEa passou a funcionar em um único espaço 
que migrou pelo prédio do mma em função de reformas e da constituição do organograma de suas 
secretarias. Há dois anos está instalada no 5º andar, mas tem sob sua responsabilidade o Centro de 
Informação Documental Ambiental (CID Ambiental), instalado no térreo e no subsolo do prédio.

a equipe da dEa é composta por funcionários efetivos, temporários, terceirizados e consultores, 
tendo o número total de servidores variado ao longo desses anos, conforme demonstrado no quadro 
abaixo. As despesas com os servidores temporários, prestação de serviços e terceirizados ficam a cargo 
da diretoria, as despesas com os assessores, servidores ativos permanentes e estagiários encontram-
se sob a responsabilidade da spoa/mma.

Quadro 2: Equipe de funcionários da dEa/mma ao longo da gestão 2003-2006
(incluindo funcionários do CID Ambiental)

Cargos/Ano 2003 2004 2005
(DEA+CID)

2006
(DEA+CID)

Efetivos 3 4 6 7

temporários 16 19 14

terceirizados 7 7 7 7

Consultores 10 18 18 19*

das** 2 2 2 2
*Em dezembro de 2006, a diretoria contava com um quadro de dezenove consultores que 
variou ao longo dos meses em função dos “produtos” específicos demandados pela DEA.
** Cargo de direção e assessoria superior

InstrumEntos JurídICos sEm transFErÊnCIa dE rECursos 

 o quadro abaixo demonstra, através dos instrumentos jurídicos, as parcerias da dEa, 
celebradas durante a gestão 2003-2006. o Cd rom anexo traz exemplos dos instrumentos jurídicos 
assinados. 

Quadro 3: Resumo quantitativo dos instrumentos jurídicos (até dezembro de 2006)

Acordos de 
Cooperação 

Técnica

Protocolos/Carta 
de Intenções

Termos de 
Parcerias

Termos de Adesão 
e Compromisso

Total

número  de 
instituições parceiras

376 7 1 422 806

total de processos 
em  andamento, já  

celebrados
12 4 0 428 444

total de processos em  
andamento, em vias de 

celebração
138 3 1 15 157
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Figura 1: Número aproximado de instituições parceiras por unidade Federativa

Figura 2:  percentual de parceiros por projeto da diretoria de Educação ambiental/mma

Figura 3:  Abrangência das parcerias em andamento
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Educação ambiental

Quadro 4: detalhamento qualitativo dos instrumentos jurídicos - a: acordos de Cooperação técnica

Relação dos Acordos de Cooperação Técnica

Instituições e andamentos Estados Nº de parceiros

ANDIFES - assinado e publicado 24/11/06                                                 Brasil 01

ANGOLA1 - foi assinado durante a reunião da CPLP                                     
Angola - de 24 à 26/05/06

01

CHAMADA 01.06 - COLETIVOS EDUCADORES                                     
em fase de construção das minutas (aprox. 119 Ac. de Coop.)

Brasil 357 - 03 em cada acordo2 

CIa de GEração tÉrmICa dE EnErGIa ELÉtrICa                         
em construção

rs 01

ECA/USP - modificação de algumas cláusulas sp 01

EMBRAPA DF - modificação de algumas cláusulas dF 01

FUB/UnB - assinado em 16/05/06 e publicado em 31/05/06 DF-Planaltina                            01

IBAMA CNIA - falta definir cláusulas dF 01

IBAMA/PB - assinado e publicado em 10/03/06 PB 01

INCRA SP -  foi assinado em 05/06/06 e publicado em12/06/06  SP 01

ITAIPU - assinado e publicado em 07/05 PR 01

MINC - assinado e publicado em 12/05 Brasil 01

mInIstÉrIo das ComunICaçÕEs - em construção Brasil 01

radIoBrÁs* - assinado em 16/05/06 Brasil 01

sopHIE - está parado Brasil 01

UFSCar - assinado e publicado em 02/05/06 SP 01

UNIÃO PLANETÁRIA - encaminhado para assinatura 11/06 Brasil 01

UNICAMP - assinado 03/07/06 e publicado em 10/07/06 SP 01

ESTADO DE SANTA CATARIANA e MUN. DE JOINVILLE
V IBERO-AMERICANO EA - assinado e publicado em 01/06

SC 01

WWF - encaminhado para a CoJur Brasil 01

Número de instituições parceiras 376

Total de processos em andamento, já celebrados 12

Total de processos em andamento, em vias de celebração 138
 títulos em negrito: instrumentos já celebrados; sem negrito: em andamento
1. Este acordo Internacional teve aplicação de recurso
2. Conforme Chamada Pública MMA nº 01/06 Mapeamento de Potenciais Coletivos Educadores para Territórios 

sustentáveis

Quadro 5: detalhamento qualitativo dos instrumentos jurídicos - B: protocolos/Cartas de Intenção

Relação de Protocolos/Cartas de Intenções

Instituições e andamentos Estados Nº de parceiros

Instituições e andamentos                                                                              Estados Nº parceiros 

ANAMA – assinado e publicado em 08/06                                                  Brasil 01

CODEBA- assinado em 05/07/06                                                                 BA 01

CORREIO – assinado em 21/06/06                                                               RS 01

Fund. Munic. de MA de Joinville – assinado em 04/04/06                       SC 01

pEru –  encaminhado para assinatura                                                          Brasil/peru 01

CTERA -V Ibero – revisão do objeto do acordo                                         argentina 01

VENEZUELA - em modif. De algumas clásulas                                         Brasil/Venezuela 01

Número de instituições parceiras 07

Total de processos em andamento, já celebrados 04

Total de processos em andamento, em vias de celebração 03

títulos em negrito: instrumentos já celebrados; sem negrito: em andamento
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Quadro 6: detalhamento qualitativo dos instrumentos jurídicos - C: termos de adesão e Compromisso

Relação dos Acordos de Cooperação Técnica

Instituições e andamentos Estados Nº de parceiros

1. MES  - 01 Termo assinado e 15 em andamento                                         MG e SP 32 - 02  em cada Termo

Monte Carmelo assinado em 07/06 e publicado em 08/06 MG

Em fase de finalização das minutas (aprox. 06 Termos): Irai de Mi-
nas Gerais;abadia dos dourados, Camanducaia,Extrema, Itupeva 
e Estrela do sul

mG

Em fase de finalização das minutas (aprox. 09 Termos): Arthur 
nogueira, Cabreuva, Campinas, Estância turística de salto, Hor-
tolândia, Indaiatuba, Itupeva, Limeira, sumaré

sp

2. SALAS VERDES – 427 termos assinados                                                 27 Estados

Em atividade: 390 salas Verdes                                                                     27 Estados 390 - 01 em cada Termo

Celebrados até 2004 (aprox.108 Termos) 23 Estados
(AC, PA, RO, 

to, aL, Ba, CE, 
ma, pB, pE, pI, 
sE, dF, Go, mt, 
ms,Es, mG, rJ, 
SP, PR, RS, SC)

Celebrados em 2005 (aprox.79 Termos) 20 Estados
(PA, RO, TO, BA, 
CE, ma, pB, pE, 
pI, sE, Go, mt, 
ms, mG, rJ, sp, 
PR, RS, SC, RN)

Celebrados em 2006 (aprox. 225 termos 1ª  e 2ª Chamada) 27 Estados
(AC, AM, AP, PA, 
ro, to, aL, Ba, 
CE, ma, pB, pE, 
pI, sE, dF, Go, 

mt, ms, Es, mG, 
rJ, sp, pr, rs, 

SC, RR, RN)

Celebrados para o o Processo Seletivo 2006 - (16 Termos) 16 Estados
(AL, AM, CE, 

dF, Es, ma, mt, 
ms,pa, pB, pE, 
pr, pI, rn, rs, 

SP)

Número de instituições parceiras 422

Total de processos em andamento, já celebrados  428

Total de processos em andamento, em vias de celebração 15
títulos em negrito: instrumentos já celebrados; sem negrito: em andamento




	Kit_capas8.jpg
	Creditos8.pdf
	Rel-Cap8a.pdf
	Kit_fundos8.jpg



