
FONTE VALORES 
PREVISTOS PERCENTUAIS (%)

Royalties 109 4.023.421,95 86%

Taxas e multas vinculadas a Sema 127 674.000,00 14%

4.697.421,95 100%

COMPROMISSO QTE. FONTE SALDO INICIAL ORÇAMENTO PROGRAMADO ESCLARECIMENTOS

Elaboração de Estudos para Proteção da Biodiversidade R$ 950.860,81

9 R$ 796.535,81

27 R$ 154.325,00

Convênio Nº 002/2012 - Universidade Estadual de Feira de 
Santana - UEFS. Projeto: Mapeamento de Experiências 
Socioambientais Voltadas à Sustentabilidade no Estado da Bahia.

R$ 294.645,91
Mapear atores e experiências socioambientais voltadas à sustentabilidade no Estado da 
Bahia, e identificar aquelas que possuam impactos relevantes, replicabilidade e tenham 
potencial pedagógico.

Convenio nº 003/2012 Com a a Universidade Estadual Santa
Cruz - UESC . Projeto: Valoração Econômica dos Recursos
Naturais em Áreas Protegidas. R$ 113.086,41

Estimar o valor econômico dos bens e serviços ambientais ofertados em áreas 
protegidas do Estado da Bahia. 

Convênio Nº 001/2013 – Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia - UESB. Projeto: Mapeamento de Experiências 
Socioambientais voltadas à Sustentabilidade no Estado da Bahia. R$ 183.901,10

Mapear e sistematizar experiências socioambientais voltadas à sustentabilidade no 
Estado da Bahia, tendo em vista as possibilidades de ampliação de escalas de 
ampliação em decorrência do seu potencial pedagógico.

Convênio 004/2012 - Mapeamento e caracterização da 
contaminação de ecossistemas de manguezais em áreas sob 
atividades de processamento de chumbo na Bacia do Rio Subaé.- 
UFRB.

R$ 0,00

Realizar o zoneamento de contaminantes nas áreas de manguezais na área de 
drenagem da fabrica minero metalúrgica instalada em Santo Amaro, no Recôncavo 
Baiano, mapeando as classes de solos existentes neste ambiente, caracterizando 
concentrações da contaminação por chumbo e cádmio nos sedimentos, solos, planta e 
biota, baseado em testes eco toxicológicos com utilização de bio indicadores 
(crustáceos) e bio marcadores (vegetais e micro crustáceos).

WWF Brasil, Contrato n° 23/2013. R$ 264.227,39
Identificação, mapeamento e avaliação das áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade do Estado 

R$ 95.000,00 Monitoramento Atividades 

TOTAL DOS 
CUSTOS R$ 950.860,81

SALDO R$ 0,00

Apoio à Implementação de Ações de Manejo de
Sistemas Agroflorestais R$ 3.397.005,25

09 R$ 3.127.505,25

27 R$ 269.500,00

Convênio Nº 013/2014 - Instituto de Permacultura em Terras
Secas - IPÊTERRAS. Projeto: Implantação de SAF’s – Sistemas
Agroflorestais para Recuperação Ambiental e Empoderamento
Social do Território de Irecê-BA. R$ 270.656,40

Contribuir para a implantação de Sistemas Agroflorestais com vistas a recuperação 
ambiental e em poderamento social de agricultores e agricultoras familiares no território 
de Irecê-BA.

Convênio Nº 005/2014 - Organismo. Projeto: Recuperação da
Serra da Santa Cruz.

R$ 208.854,77

Articular processos de organização social e educação ambiental, por meio de ações de 
recuperação de ecossistemas associadas ao uso de tecnologias ecológicas e 
tradicionais, a fim de contribuir com desenvolvimento da agroecologia, do ecoturismo, 
com o intuito de melhorar as condições ambientais da Serra de Santa Cruz e, 
conseqüentemente, qualidade de vida dos moradores de Monte e do Território do Sisal.

Convênio Nº 006/2014 - Associação Regional da Escola Família 
Agrícola do Sertão – AREFASE. Projeto: Licuri, Semente de 
Esperança.

R$ 170.474,00

Viabilizar o agroextrativismo sustentável do licuri, realizado pelas mulheres quebradeiras 
a partir do fortalecimento do sistema de produção em comunidades do Território de 
Cidadania do Sisal, promovendo a recuperação de áreas de predominância do licurizeiro 
e garantindo a sustentabilidade ambiental e econômica regional.

Convênio Nº 004/2014 – Instituto de Formação Cidadã São
Francisco de Assis - ISFA. Projeto: Umbu da Gente.

R$ 153.218,40

Fomentar o manejo agroflorestal sustentável de umbuzeiros e de outras espécies nativas 
a partir dos princípios agroecológicos e do conhecimento popular e científico, visando 
fortalecer a cadeia produtiva do umbu e de frutas nativas locais e a conservação 
ecológica através da produção e distribuição de mudas.
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Convênio Nº 014/2014 - Associação da Escola Comunitária
Família Agrícola da Região de Cícero Dantas- AECFARCIDA.
Projeto: Fortalecendo os Sistemas Agroflorestais no semiárido
baiano: Fomentando o manejo sustentável dos Recursos Naturais. R$ 262.866,56

Desenvolver atividades de restauração no intuito de transformar propriedades de 
agricultores familiares, em espaços agroflorestais, de forma a contribuir com o 
desenvolvimento sustentável do semi-árido e a disseminação de práticas de 
reflorestamento baseados nos princípios da agroecológia.

PROPOSTA DE CONVÊNIO, Projeto “Projeto Nativas” -
Associação Agrícola dos Produtores de Mel do Sobradinho -
SAJUC , processo para conveniamento Nº 1420140027297

R$ 589.273,48

“Promover a educação ambiental e a disseminação das experiências de criação de 
abelhas nativas e de produção agroecológica em quintais produtivos como forma de 
garantir a preservação do bioma Caatinga e a criação de alternativas sustentáveis de 
renda para os/as agricultores/as familiares nos municípios de Sobradinho e Casa Nova.”

PROPOSTA DE CONVÊNIO, Projeto Raízes Pankararé e Truká-
Tupan: da biodiversidade ao desenvolvimento - Comissão
Ecumênica dos Direitos da Terra CEDITER . Processo de
conveniamento Nº 1420130084063.

R$ 649.998,88

Fomentar a gestão socioambiental a partir de cultivo, manejo de sistemas produtivos 
agroecológicos e florestais, nos territórios do Povo Pankararé e o Povo Truká-Tupan, 
contribuindo nos aspectos jurídicos econômicos que envolvem a questão da gestão, 
desenvolvimento e organização dos territórios étnicos em conflito, promovendo uma 
interação transcomunitária (transcendental e transversal) das experiências horticultura e 
viveiros de mudas, melíponas e bio construção, e a valorização dos saberes, tradição e 
cultura através da educação socioambiental.

PROPOSTA DE CONVÊNIO, Projeto "Riacho do Meio Vivo" -
Associação dos Mini e Pequenos Produtores de Vau do Itaguari,
proceso para coneviamento Nº 1420130087356

R$ 650.000,00

Convênio de Cooperação técnica financeira para realizar o projeto Riacho do Meio Vivo, 
que consiste no  acesso, dos produtores rurais e extrativistas, aos meios de produção, 
para que os mesmos se emancipem através de uso de tecnologias socioambientais. 
Além disso, o desenvolvimento da cadeia produtiva visa dar autonomia aos mini e 
pequenos produtores rurais e geraizeiros, por meio do desenvolvimento de ações para 
implementar a cadeia produtiva do agroextrativismo, valorizando a produção e a 
biodiversidade junto ao saber local associado.

PROPOSTA DE CONVÊNIO, Projeto: "Mapeamento de
experiências socioambientais voltadas à sustentabilidade no
Estado da Bahia nos Territórios de Identidade Litoral Sul, Extremo
Sul e Costa do Descobrimento" - Universidade Estadual de Santa
Cruz - UESC, processo para coneviamento Nº 14720140031170.

198.751,85

Mapear e sistematizar experiências socioambientais voltadas à sustentabilidade no 
Estado da Bahia nos Territórios de Identidade Litoral Sul, Extremo Sul e Costa do 
Descobrimento, tendo em vista as possibilidades de ampliação de escalas de aplicação 
em decorrência do seu potencial pedagógico. O mapeamento nos Territórios de 
Identidade foca instituições, entidades, movimentos, organizações, grupos sociais e suas 
ações em favor da sustentabilidade. Esse mapeamento gerará subsídios para a 
implementação da Política Estadual de Educação Ambiental - PEEA, sob 
responsabilidade da Diretoria de Educação Ambiental da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente.

PROPOSTA DE CONVÊNIO, Projeto: "Cidadania Ambiental e
Manejo Sustentável da Caatinga." - Associação da Escola
Comunitária de Família Agrícola Cícero Dantas, processo para
coneviamento Nº 1420130009983

69.389,21

Minimizar as causas e os impactos negativos da degradação das terras sobre a integridade dos 
ecossistemas do bioma Caatinga, no semiárido nordestino, através da implementação de 
sistemas de uso e manejo sustentáveis das terras, revitalização de áreas degradadas e 
conscientização dos camponeses e camponesas quanto à importância de valorizar e preservar o 
ecossistema local. 

PROPOSTA DE CONVÊNIO, Projeto:" RIO DE UNA:
REVITALIZAR DE FORMA PARTICIPATIVA RENOVANDO
VIDAS" - Associação da Escola Família Agrícola de Colônia Itaetê
(AEFACI), processo pra conveniamento Nº 1420120119101. 35.092,60

Revitalizar áreas degradadas da mata ciliar da sub bacia hidrográfica do Rio de Una, por meio de 
participação comunitária. 

PROPOSTA DE CONVÊNIO, Projeto:" CARATINGA: Conselho
Araciense de Repovoamento Arbóreo Arbustivo da Caatinga" -
Central de Desenvolvimento das Associações Araci - CDA,
processo para conveniamento Nº 142013049420.

38.479,10

Fundamentar e aumentar a participação das populações locais no planejamento e ações de 
conservação e recuperação ambiental, com base na idéia do desenvolvimento sustentável. 
Compreende ações como a capacitação de agricultores e educadores e técnicos, mobilização 
comunitária e capacitação para cidadania. 

R$ 100.000,00 Monitoramento Atividades 
TOTAL DOS 

CUSTOS R$ 3.397.055,25

SALDO R$ 0,00

Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias Sociais
Sustentáveis R$ 100.000,00

09

27 R$ 100.000,00

R$ 100.000,00 Monitoramento Atividades 
TOTAL DOS 

CUSTOS R$ 100.000,00

SALDO R$ 0,00

Apoio a Ações Socioambientais R$ 249.555,89

09 R$ 184.130,89

27 R$ 65.425,00

Convênio Nº 005/2013 - Organismo. Projeto: Projeto Agroecologia
na Caatinga.. R$ 22.000,00

Consolidar práticas e Conceitos da Agroecologia e do Associativismo em Comunidades 
de Fundo de Pasto.
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Convênio Nº 004/2013 – Associação de Promoção do
Desenvolvimento Solidário e Sustentável (ADES). Projeto:
Desenvolvimento de metodologias e materiais pedagógicos sobre
saberes ambientais do cerrado na escola Municipal Ovídio
Francelino de Souza. R$ 17.017,27

Desenvolver metodologias didáticas e pedagógicas de educação ambiental que interligue 
o conhecimento tradicional com os saberes ambientais para preservação e conservação 
do Bioma Cerrado. 

Convênio Nº 002/2014 - Instituto Bonfinense de Meio Ambiente e
Educação Ambiental - IMBU. Projeto: Trilhar a História Ambiental
do Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru – TIPNI. R$ 23.000,00

Promover a formação em Educação Ambiental focado na História Ambiental visando 
constituir uma rede territorial de educadores ambientais que fomentem a discussão sobre 
o tema nos municípios do Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru, e que 
estimule a criação e consolidação dos sistemas locais de EA.

Convênio Nº 003/2014 - Associação Cultural Cabrália Arte e
Ecologia - ASCAE. Projeto: PEA Água para Vida.

R$ 147.538,62

Buscar através dele o reconhecimento a necessidade e importância de planejamento nas 
ações relacionadas ao meio ambiente, refletindo e aprofundando os significados dos 
conceitos de planejamento, participação, meio ambiente, monitoramento, educação 
ambiental, bem como sua aplicação

R$ 40.000,00 Monitoramento atividades e outras despesas

TOTAL DOS 
CUSTOS R$ 249.555,89

SALDO R$ 0,00

FONTE VALORES PERCENTUAIS (%) ESCLARECIMENTOS

09 0%

27 335.000,00 100%

09 4.023.421,95 100%
Cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
fins lucrativos conforme os arts. 16, parágrafo único, e 17, da Lei 4.320/64, observado o 
disposto no art. 26 da lei Complementar .nº 101/2000 - LRF

109 4.023.421,95 86%

127 674.000,00 14%
309
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Resumo das Despesas
DETALHAMENTO DA NATUREZA DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO

100%

Despesas Correntes Diárias, material de consumo, serviços pessoa física e jurídica, despesa com locomoção 
e consultoria

Nota: FONTE 09 (Royalties - Indenizações pela Extração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utilização de Recursos Hídricos e Exploração de recursos Minerais - Lei Estadual nº 9.281 de 07.10.2004
TOTAL GERAL

Auxílios e Contribuições

4.697.421,95

Total por fonte


