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APRESENTAÇÃO 

 

Em atendimento aos dispositivos da Lei 4320/64, de 16 de março de 

1964, e a Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, encaminhamos o 

presente relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

– SEMMAS, que apresenta a Prestação de Contas das atividades 

desenvolvidas durante o exercício de 2014. 

Nos termos da Lei nº 1.314, de 04 de março de 2009 a SEMMAS 

integra a Administração Direta da Prefeitura de Manaus, como órgão de 

execução de políticas e serviços públicos, para o cumprimento das seguintes 

finalidades: 

 

I – formulação e implementação da Política Municipal do Meio 

Ambiente em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Política 

Nacional do setor; 

II - proposição e avaliação de políticas e normas, definição de 

estratégias, objetivando a preservação, o ordenamento e a qualidade 

de vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, dentro das diretrizes do Desenvolvimento Sustentável do 

Município de Manaus. 

Neste contexto, para o cumprimento de suas finalidades compete, 

ainda, à SEMMAS: 

I – planejamento da implementação da Política do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade através de ações administrativas; 

II – elaboração de Planos Diretores e modelos de gestão compatíveis 

com as ações de desenvolvimento programados para o meio ambiente; 

III – coordenação das ações dos órgãos que compõem o Sistema 

Municipal de Meio Ambiente – SIMMA; 

IV – gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente 

– FMDMA, relativamente aos aspectos técnicos, administrativos e financeiros; 

 



 

V – recomendação, quando necessária, ao Conselho Municipal de 

Meio Ambiente – COMDEMA de normas, critérios, parâmetros, padrões, 

limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município; 

VI – apoio técnico, administrativo e financeiro ao Conselho Municipal 

de Meio Ambiente; 

VII – desenvolvimento, com a participação dos órgãos e entidades do 

SIMMA, o zoneamento ambiental; 

VIII – manifesto, mediante estudos e pareceres técnicos, sobre 

questões de interesse ambiental para a população; 

IX – execução de medidas administrativas que resultem na iniciativa 

dos órgãos legitimados para sugestão de medidas judiciais cabíveis no intuito 

de coibir, punir e responsabilizar os agentes potencialmente ou definitivamente 

poluidores e/ou degradadores do meio ambiente; 

X – autuação, em caráter permanente, na recuperação de áreas e 

recursos ambientais poluídos ou degradados; 

XI – controle e fiscalização das condições de uso de balneários, 

parques, áreas de recreação e logradouros de uso público; 

XII – licenciamento de obras, edificações, reformas e loteamentos, no 

âmbito de sua atuação; 

XIII – fiscalização e controle preventivo de serviços com potencial de 

impacto ou passíveis de gerar comprometimento do meio ambiente; 

XIV – monitoramento tecnológico dos recursos ambientais apoiados no 

uso da tecnologia da informação e geotecnologias; 

XV – elaboração de planos, programas e projetos de proteção, 

recuperação, conservação, preservação e melhoria da qualidade ambiental do 

Município, bem como a aplicação da legislação que regula a matéria; 

XVI – apresentação de propostas para a criação e gerenciamento das 

unidades de conservação municipais, implementando os planos de manejo; 

XVII – manutenção das condições ambientais nas unidades de 

conservação e fragmentos florestais urbanos, sob sua responsabilidade, bem 

como nas áreas verdes; 



 

XVIII – articulação com as esferas federal, estadual, municipal e 

organizações não governamentais para a execução coordenada e 

obtenção de financiamentos para implantação de programas relativos à 

preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais; 

XIX – apoio às ações das organizações da sociedade civil que tenham 

a questão ambiental entre seus objetivos; 

XX – promoção e apoio à educação ambiental. 

 

DO ORÇAMENTO 

 

No Orçamento do Município para o Exercício Financeiro de 

2014,aprovado por meio da Lei nº 1.830 de 30 de Dezembro de 2013, foi fixada 

dotação inicial de R$ 39.757.000,00 (trinta e nove milhões setecentos e 

cinquenta e sete mil reais).  

O Decreto nº 2.701, de 30/12/2013, que aprova o Quadro de 

Detalhamento das Despesas (QDD), está definido por natureza de despesa, os 

programas e ações para o exercício de 2014. 

Após a execução orçamentária realizada até 31 de dezembro de 2014 

apurou-se a seguinte situação:  

 
 

Quadro I - Demonstrativo da Execução Orçamentária –Exercício de 
2014 

 
Dotação Orçamentária 2014 (QDD) 39.757.000,00 % 
Suplementações/Remanejamento 2.275.633,46 5,72 
Reduções 6.032.432,55 15,17 
Autorizado Final 36.000.200,91  
Destaque Recebido 98.411,50 0,27 
Destaque Concedido 204.483,83 0,57 
Orçamento após Destaque 35.894.128,58 90,28 
Empenhos (01/01/14 até 31/12/2014) 15.833.139,98 44,11 
Saldo Disponível 20.060.988,60 55,89 

Fonte: QDD e AFIM 2014 

 
A partir do quadro demonstrado acima, é possível observar que foi 

empenhado durante o exercício financeiro o valor de R$ 15.833.139,98(quinze 

milhões oitocentos e trinta e três mil cento e trinta e nove reais e noventa e oito 



 

centavos), cujo percentual corresponde a 44,11% (quarenta e três vírgula 

noventa e oito por cento) das despesas autorizadas após os destaques 

ocorridos durante o exercício de 2014, gerando uma economia orçamentária na 

ordem de R$ 20.060.988,60 (vinte milhões, sessenta mil, novecentos e oitenta 

e oito reais e sessenta centavos). 

 

DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

As despesas realizadas pela SEMMAS alcançaram o montante de R$ 

15.833.139,98 (quinze milhões, oitocentos e trinta e três mil, cento e trinta e 

nove reais e noventa e oito centavos), conforme evidenciado no Quadro II 

abaixo, representando 0,40% (zero vírgula quarenta por cento) do total da 

receita arrecadada pelo Município, que foi na ordem de R$ 3.914.902.185,12. 

 

QUADRO II – Demonstrativo da Despesa Autorizada e Realizada - 2014 

DESPESA AUTORIZAÇÃO REALIZAÇÃO 
Despesas Correntes 15.712.809,08 15.810.231,98 
Pessoal e Encargos Sociais 13.337.060,51 13.434.483,41 
Outras Despesas Correntes   2.375.748,57  2.375.748,57 

 
Despesas de Capital 20.287.391,83 22.908,00 
Investimentos  20.287.391,83  22.908,00 
TOTAL 36.000.200,91 15.833.139,98 

FONTE: AFIM 2014/Anexo 11 
 

A diferença apresentada entre as despesas correntes autorizadas e a 

realizada refere-se ao destaque de crédito recebido no período para 

pagamento da folha do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA durante 

o exercício financeiro de 2014. 

Com relação à execução das despesas de capital, verifica-se a não 

realização no valor de R$20.264.483,83, decorrente principalmente da não 

efetivação da ação 1179 – Criação do Parque Cachoeira Alta do Tarumã,  

em razão da não concretização financeira de recursos de convênios do órgão. 

 

PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS 

 



 

As atividades desenvolvidas pela SEMMAS, conforme previsto no Plano 

Plurianual (PPA) encontram-se inseridas em dois programas finalísticos e um 

de Gestão Administrativa: Programa de Controle e Qualidade Ambiental, 

Manaus Verde e Viva e Gestão Administrativa que demanda maior dispêndio 

financeiro ao orçamento do órgão. 

 

 Programa de Controle e Qualidade Ambiental 

 

O programa tem por objetivo realizar atividades voltadas ao controle 

ambiental, por meio das ferramentas de licenciamento, monitoramento e 

fiscalização, atendendo a legislação pertinente e propiciando melhor qualidade 

de vida à população de Manaus. A definição das competências do 

licenciamento municipal propiciou investir na capacitação técnica dos 

servidores, para uma melhor prestação de serviços ao público, gerenciando de 

forma ordenada as demandas das atividades voltadas ao controle ambiental, 

oportunizando maior celeridade no licenciamento, garantindo acompanhamento 

sistemático dos processos pelo monitoramento e superando diversos entraves 

na fiscalização de atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 

 

Ações do Programa de Controle e Qualidade Ambiental 

 

- Aprimoramento das atividades de controle e qualidade ambiental 

 



 

A necessidade da definição das atividades potencialmente poluidoras 

passíveis de licenciamento ambiental por parte do município nos fez investir na 

capacitação técnica dos servidores, para uma melhor prestação de serviços ao 

público, gerenciando de forma ordenada as demandas das atividades voltadas 

ao controle ambiental, propiciando celeridade no licenciamento, garantindo 

acompanhamento sistemático dos processos pelo monitoramento e superando 

diversos entraves na fiscalização de atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras. 

 

- Apoio a Projetos Ambientais 

 

Em consonância com a Política Municipal de Meio Ambiente, foram 

apoiados programas e ações da secretaria, aliados ao estímulo à participação 

da sociedade, buscando a melhoria da qualidade ambiental, recuperação, 

conservação e uso sustentável dos recursos naturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Coleta de amostras para avaliação de recursos hídricos com fins de 

balneabilidade 

 
Visando verificar se os principais balneários da cidade se encontram na 

condição própria para uso pela população, são realizadas coletas de amostras 

semanalmente em pontos distintos em áreas de grande fluxo de banhistas para 

avaliação da balneabilidade e, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, 

são realizadas as análises químicas e bacteriológicas.  

Praia do TupPraia do TupPraia do TupPraia do Tupé    é    opopopopção de lazer e ecoturismo em Manauso de lazer e ecoturismo em Manauso de lazer e ecoturismo em Manauso de lazer e ecoturismo em Manaus

 



 

 

 

 

 

 

   Parque Municipal do Mindu 



 

 

 

                                           Orquidário 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                Parque Ponte dos Bilhares

 

 

 

 



 

 

 

 

                 Parque Lagoa do Japiim 

 

 

Programa Manaus Verde e Viva 

 
Por meio de ações que visam harmonizar espaços públicos à paisagem 

urbana, este programa tem como objetivo propiciar melhoria constante na 

qualidade de vida da população de Manaus, buscando como resultado atenuar 

o microclima e promovendo atividades de educação ambiental, com a 

consequente valorização das áreas protegidas da cidade de Manaus e do 

patrimônio arbóreo existente. 



 

 

               Plantio e distribuiPlantio e distribuiPlantio e distribuiPlantio e distribuição de mudas em o de mudas em o de mudas em o de mudas em área verderea verderea verderea verde    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Ações do Programa Manaus Verde e Viva 

 

- Apoio aos projetos de educação ambiental 

 

A partir das experiências e de conhecimentos em prol do 

desenvolvimento de uma cidade mais sustentável, as atividades foram 

desenvolvidas de forma interativa, por meio de campanhas, projetos, cursos, 

palestras e ações educativas, contando com a participação das comunidades e 

secretarias afins. 

 

 

Revitalização do Centro Histórico com manejo e arborização do entorno  
 
                         Manejo de Árvores na Praça da matriz 

 

 



 

 

                          Manejo no Largo São Sebastião, Praça da polícia e Eduardo 

Ribeiro 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           Manejo das árvores da Epaminondas 

 

 

 

Programa de Gestão Administrativa 

 
O objetivo do programa é manter todas as ações administrativas dos 

órgãos da administração direta e indireta, alcançando o Equilíbrio Fiscal, 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e Gestão Pública Estratégica. Nosso 

público alvo são os servidores municipais e usuários dos serviços públicos. 

 



 

 

 

 Ações do Programa de Gestão Administrativa 

 
Dentre as ações do programa estão: a contratação de serviços para 

manutenção funcional relacionada às despesas com diversos serviços, 

compreendendo locação de veículos, imóveis, manutenção e limpeza, 

extintores de incêndio, entre outros; o suprimento de materiais e equipamentos 

para manutenção funcional referente à aquisição de diversos materiais de 

consumo e permanentes para suprir os estoques necessários ao desempenho 

das atividades da SEMMAS e folha de pessoal e encargos sociais, que trata 

das despesas com o custeio da remuneração e encargos sociais da secretaria. 

 

Reformulação do quadro de pessoal 

 

No ano de 2014, ingressaram na SEMMAS, por meio de concurso, 11 

(onze) Técnicos Municipais e 6 (seis) Analistas Ambientais. As novas 

contratações visaram a ampliação do quadro efetivo, provendo assim a 

administração municipal de mão-de-obra especializada para melhor 

desempenho e continuidade das atividades desta Secretaria. Por isso, investiu-

se na capacitação dos novos servidores, por meio de cursos e palestras em 

parceria com a Escola de Serviço Público Municipal. 

 

 

 

No exercício de 2014 também foi firmada a parceira desta Secretaria 

com o Programa “Bolsa Universidade”, no intuito de incluir beneficiários do 



 

Programa nas ações educativas dos Departamentos de Áreas Protegias e 

Departamento de Arborização e Paisagismo. Foram convocados em torno de 

400(quatrocentos) beneficiários de acordo com os cursos solicitados, dentre os 

quais cerca de 200 (duzentos) foram alocados em diversos setores de acordo 

com o curso e disponibilidade de horário. 

 

Promovido pela SEMAD , em parceria com todas as secretarias, o Dia 

do Servidor contou com ampla programação, o prefeito de Manaus, Arthur 

Virgilio Neto, palestra motivacional e início da Campanha de Ação Social 

Solidária. Eleição do Servidor Destaque, com eleição por voto direto, sendo   

eleita como representante da SEMMAS a servidora Iolanda Vasconcelos, 

auxiliar de serviços gerais, que há 29 é servidora pública municipal. 

 

 

 

Com o propósito de promover um momento de descontração entre os 
servidores e servidoras da SEMMAS, a gestão administrativa realizou 
confraternizações, ao Dia das Mães, Festa “Julina” e o dia dos pais. 
 
                                                  
 



 

                            Dia das Mães 

 

                              Dia dos Pais 

 

  

                                Festa Julina 



 

 

 

Demais Ações do DAF 

 

                                                        Programa de PreparaPrograma de PreparaPrograma de PreparaPrograma de Preparação para Aposentadoriao para Aposentadoriao para Aposentadoriao para Aposentadoria    

 

 

                Servidor Solidário 

 



 

 

 

                         Outubro RosaOutubro RosaOutubro RosaOutubro Rosa 

 

                       

                           Novembro AzulNovembro AzulNovembro AzulNovembro Azul    

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente relatório foi organizado no sentido de gerar informações, 

procurando relatar com clareza e objetividade os principais aspectos da gestão, 

evidenciando o desempenho, e ressaltando o cumprimento da função exercida 

pela SEMMAS, no exercício de 2014, definindo critérios de qualidade e 

eficiência, avaliando, acompanhando e fiscalizando as ações de 

implementação da Política Municipal do Meio Ambiente em consonância com 

as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional do setor, propondo e 

avaliação políticas e normas, definindo estratégias, objetivando a preservação, 

o ordenamento e a qualidade de vida da sociedade. 

Neste contexto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade – SEMMAS, assume a missão de desenvolver a gestão 

ambiental do município, atuando em cinco grandes frentes (Fiscalização, 

Licenciamento, Arborização Urbana, Gestão Territorial e Áreas Protegidas).  

Além disso, participou ativamente na realização da Copa do Mundo de 

2014, juntamente com os demais órgãos da administração municipal, atuando 

no fomento à arborização urbana (produção, plantio e distribuição de mudas); 

diagnóstico das áreas protegidas do município (caracterização, situação 

fundiária e necessidades de revitalização), criação de novos espaços 

protegidos, regulamentação do licenciamento ambiental (corrigindo distorções 

e priorizando o planejamento participativo das atividades), além do incentivo à 

educação ambiental como tema transversal a todas as ações desenvolvidas 

pela secretaria. 



 

Ressaltamos ainda, que o presente relatório de Prestação de Contas 

está em conformidade com as determinações legais que regulam a matéria, 

constando os elementos exigidos pela Resolução nº 05/1990 - TCE. 

Diante do exposto, encontramo-nos à disposição para dirimir quaisquer 

dúvidas que se fizerem necessária. 
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Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS 
 


