
 
 
À CÂMARA DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS – CPB DO COPAM 
 
 
 
1. Histórico 
 
Trata-se do Plano Operativo Anual – POA 2019. 
 
O POA 2019 foi a julgamento na 28ª Reunião Ordinária da CPB/COPAM, tendo sido pedido 
vista ao processo pelos conselheiros representantes da FIEMG, FAEMG, SINDIEXTRA, ANGÁ, 
UFV e ICMBio. 
 
 
2. Relatório 
 
À semelhança de diversos instrumentos legalmente instituídos para nortear os Órgãos da 
Administração Pública no planejamento de suas ações, no alcance de suas metas e na 
destinação dos recursos financeiros por eles arrecadados, o Plano Operativo Anual - POA trata-
se de um instrumento de gestão pelo qual o Governo do Estado, através do Instituto Estadual 
de Florestas - IEF e de sua Gerência de Compensação Ambiental - GCA, procura estabelecer 
critérios e diretrizes para o cumprimento do mandamento instituído no Art. 36, § 2º da Lei 
Federal 9.985/2000. 
 
Dessa forma, o IEF sugere os seguintes percentuais de destinação de recursos para 2015: 
 
- Regularização Fundiária – 60%; 
- Plano de manejo, bens e serviços - 35%; 
- Estudos para criação ou ampliação de Unidades de Conservação – 4%; 
- Desenvolvimento de Pesquisas em unidade de conservação e área de amortecimento – 1%. 
 
No que concerne às Unidades de Conservação afetadas, o POA 2019 não estabelece um 
percentual fixo, conforme POAs dos anos anteriores, deixando em aberto para que os técnicos 
do IEF sugiram o percentual a ser aplicado. 
 

 Da distribuição de recursos 
 
De acordo com estudo feito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), dos 605.921,67 
hectares de áreas protegidas pelas unidades de conservação, apenas 179.529,23 hectares 
(29,62%) estão regularizados. Os 426.392,44 hectares restantes - 70,38% das unidades de 
conservação - ainda não estão regularizados fundiariamente, ou seja, as propriedades não 
foram adquiridas pelo Estado.  
 
Com base no mesmo estudo, em abril de 2013, o valor disponível para investimento nas 
unidades de conservação era de R$ 111.255.236,78. 
 
O IEF, na proposta do POA 2019, informa que a destinação do percentual de 60% (sessenta por 
cento) do recurso da compensação ambiental para a regularização fundiária, justifica-se pelo 
grande passivo de áreas pendentes de regularização nas Unidades de Conservação instituídas 
pelo Estado de Minas Gerais, assim como pelos conflitos sociais existentes em diversas UCs e, 
ainda, pelo crescimento e fortalecimento dos movimentos “de afetados por Unidades de 



 
 
Conservação” que clamam pela agilização dos processos de desapropriação e, 
consequentemente, pelo pagamento do valor das indenizações. 
 
Além disso, as Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais carecem de Planos de 
Manejo e de bens e serviços que acarretam em conflitos no interior e zona de entorno dessas 
Unidades de Conservação. 
 
Portanto, se existe um passivo de áreas a serem regularizadas e um passivo de Planos de 
Manejo, conforme estudo acima citado e justificativa dada pelo IEF, não existem motivos para 
se destinar recursos da compensação ambiental da Lei do SNUC para outras finalidades que 
não sejam a regularização fundiária, a elaboração de planos de manejo e a aquisição de bens e 
serviços. 
 
Cumpre ressaltar que a regularização fundiária, a elaboração de planos de manejo e a 
aquisição de bens e serviços são as prioridades para aplicação dos recursos da compensação 
ambiental, conforme artigo 33 do Decreto 4.340/2002. In verbis: 
 

“Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que 
trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, 
existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de 
prioridade:  
I - regularização fundiária e demarcação das terras;  
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;  
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área 
de amortecimento;  
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova 
unidade de conservação; e  
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da 
unidade de conservação e área de amortecimento.” (grifo nosso) 

 
Além disso, devemos ressaltar que o dispositivo acima transcrito não permite a destinação de 
recursos para a elaboração de estudos para ampliação de Unidades de Conservação. 
 
Se, conforme o dispositivo legal acima transcrito, a regularização fundiária é prioridade para 
destinação dos recursos da compensação ambiental e ainda temos um grande passivo de áreas 
a serem regularizadas, não devemos destinar recursos desta compensação para estudos de 
criação de novas Unidades de Conservação. 
 
Novas Unidades de Conservação devem, sim, serem criadas, mas com recursos financeiros do 
tesouro do Estado. 
 
No que concerne às Unidades de Conservação afetadas, o POA 2019 não estabelece um 
percentual fixo, conforme POAs dos anos anteriores, deixando em aberto para que os técnicos 
do IEF sugiram o percentual a ser aplicado. 
 
Parte dos recursos serão destinados para uma Unidade de Conservação afetada e o restante 
dos recursos será distribuído conforme os percentuais definidos, quais sejam: 
 
- Regularização Fundiária – 60%; 
- Plano de manejo, bens e serviços - 35%; 



 
 
- Estudos para criação ou ampliação de Unidades de Conservação – 4%; 
- Desenvolvimento de Pesquisas em unidade de conservação e área de amortecimento – 1%. 
 
Apesar de entendermos a relevância e a legalidade de destinação dos recursos da 
compensação para as Unidades de Conservação afetadas, percebemos que não se deve deixar 
totalmente em aberto a definição deste percentual. 
 
Entendemos que o POA 2019 deve estabelecer um limite percentual para a destinação de 
recursos para as Unidades de Conservação afetadas. 
 
Nesse sentido, sugerimos que os recursos sejam aplicados da seguinte forma: 
 
- 65% para regularização Fundiária; 
- 35% para Plano de manejo, bens e serviços. 
 
Caso existam Unidades de Conservação afetadas pelo empreendimento, estas Unidades 
deverão receber parte dos recursos, limitado a 25%, devendo este montante ser dividido entre 
todas, conforme metodologia definida no item 3 do Plano de Manejo. 
 
Sugerimos que os 75% restantes sejam distribuídos conforme a regra geral. 
 
3. Conclusão 
 
Diante do exposto, sugerimos a aprovação do POA 2019, nos termos propostos pelo IEF com as 
alterações sugeridas neste parecer. 
 
É o parecer. 
 
Belo Horizonte, 22 de março de 2019 
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