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FUNDO ESTADUAL DE FLORESTAS – FEF POR INTERMÉDIO DA SEMA. 

PROGRAMA GLOBAL REM REDD PARA EARLY MOVERS - REM/ACRE 2013 
 

 
 
1. DO CONTEXTO. 

O Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA) integra a Política de 
Valorização do Ativo Ambiental Florestal do Governo do Acre, que visa a 
contribuir para estabelecer uma economia de baixo carbono, que melhore o bem-
estar da população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais.   

A Lei nº 2.308/2010, do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), em 
seu Art. 4º, qualifica os beneficiários do SISA como todos aqueles que promovam 
ações legítimas de preservação, conservação, recuperação e uso sustentável 
dos recursos naturais. Estabelecendo ainda, os critérios de repartição de 
benefícios oriundos do SISA e, portanto, do Programa ISA Carbono.  

Neste sentido, ressaltamos que, o inciso IV do Art. 23 prevê a repartição de 
benefícios tanto para atores que contribuam para a redução do desmatamento e 
da degradação florestal, como para àqueles que conservem, preservem e 
recuperem ativos florestais. 

Assim, os recursos do SISA podem ser obtidos por diversos mecanismos, seja 
por meio de comercialização de ativos de serviços ambientais certificados, como 
pelo recebimento de doações, com ou sem encargos. 

No contexto ainda, vale elucidar que no PROGRAMA GLOBAL REM REDD 
PARA EARLY MOVERS - REM/ACRE 2013 (BMU) - Remuneração Ex-Post 
sobre Resultados de REDD (KFW/REM) – serão utilizados os recursos de 
doação com encargos.  

Esses encargos significam o compromisso do Governo do Estado/SEMA/IMC, via 
SISA, de anualmente demonstrar contribuições para redução de desmatamento 
no âmbito jurisdicional, ou seja, no Estado do Acre como um todo, e de relacionar 
esta contribuição com o Programa ISA Carbono. Além de outros encargos 
compromissados, tal qual, a implantação do SISA e de seus Subprogramas, 
Planos de Ação e Projetos.   

Os recursos do REM deverão incentivar ações que gerem a redução de 
desmatamento e a conservação dos ativos florestais; implantar e consolidar 
subprogramas que promovam a sustentabilidade do Programa ISA Carbono. 
Com efeito, contribuindo com a continuidade da geração de benefícios aos 
provedores/beneficiários envolvidos, sempre de maneira voluntária. 

Por derradeiro, registramos que foram utilizados nos últimos 03 (três) anos em 
ações de sensibilização e formação de lideranças e comunidades sobre temas 
relativos às mudanças climáticas, serviços ambientais e o SISA, visando o 
funcionamento das atividades de governança exercidas pelo GTI, bem como 
fortalecimento da política de gestão territorial e ambiental nas terras indígenas, 
por meio da remuneração das atividades e da formação dos agentes 
agroflorestais indígenas e do lançamento do I Edital Indígena, que acolheu 



projetos de associações voltados à implementação de ações prioritárias dos 
Planos de Gestão de suas terras, nas áreas da produção sustentável, da 
valorização cultural e do fortalecimento institucional das associações e das 
comunidades.  

Frisamos, que o parágrafo anterior, foi materializado por meio de decisões 
prolatadas pelo Grupo de Trabalho Indígena (GTI), que integra a Comissão 
Estadual de Validação e Acompanhamento (CEVA) do SISA, recursos do 
Programa REM-KfW. 

E ainda, que os recursos do Programa REM, objeto deste II Edital Indígena, são 
da ordem de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 

  

2. DAS DEFINIÇÕES. 

 
Para a elaboração das Propostas para este Edital compreende-se por: 
 

i) Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas: o exercício do 
domínio político dos povos indígenas sobre seu território, ou seja, do 
espaço ocupado, usado e/ou apropriado física e simbolicamente com 
todos os elementos materiais e imateriais nele situados. Engloba os 
saberes tradicionais e as práticas indígenas de apropriação e uso dos 
recursos naturais, da biodiversidade e de outros elementos, bem como 
os mecanismos, processos e instâncias próprias de decisão; 

 
ii) Plano de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PGTI): 

instrumento de planejamento dos povos indígenas, que visa à proteção 
do patrimônio material e imaterial indígena, a recuperação, a 
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, assegurando a 
melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução 
física e cultural das atuais e futuras gerações. Os Planos de Gestão, 
tanto na fase de elaboração quanto na sua execução e revisão, devem 
expressar o protagonismo, a autonomia e a autodeterminação na 
negociação e estabelecimento de acordos internos e externos que 
permitam o fortalecimento da proteção territorial e da gestão ambiental 
pelos indígenas e suas organizações. 

 
 
3. DOS PRINCÍPIOS. 

As propostas deverão estar alinhadas com os princípios abaixo, que fazem parte 
do SISA e da “Carta de Princípios” validada em 13 de dezembro de 2013, pelo 
Grupo de Trabalho Indígena, da Comissão Estadual de Validação e 
Acompanhamento (CEVA), do SISA.  
 
São os princípios:  
 

a) Reconhecimento dos direitos garantidos na Constituição Federal 
brasileira, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 



(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais e na Declaração das Nações 
Unidas (ONU) sobre os Direitos dos Povos Indígenas (dentre eles, à 
autodeterminação e a processos de consulta prévia, livre e informada).  
 

b) Adequação à Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras 
Indígenas (PNGATI) e à política de gestão territorial em curso no estado, 
por meio do etnozoneamento e do etnomapeamento e dos respectivos 
Planos de Gestão de Terras Indígenas (PGTIs). 
 

c) Respeito ao conjunto de salvaguardas socioambientais aprovadas pela 
CEVA para o SISA, tais como: a) conformidade legal, b) reconhecimento e 
garantia de direitos, c) repartição de benefícios, d) sustentabilidade 
econômica, melhoria da qualidade de vida e redução da pobreza, e) 
conservação e recuperação ambiental, f) participação, g) monitoramento e 
transparência e h) boa governança. 
 

d) Reconhecimento e fortalecimento da contribuição histórica dos povos 
indígenas para a manutenção dos estoques florestais (floresta em pé) e de 
outros serviços ambientais, por meio do manejo tradicional dos recursos 
bem como por estratégias de gestão territorial, destinando apoio financeiro 
que possibilite ações de desenvolvimento sustentável de cada povo. 
 

e) Todas as ações também devem objetivar: a) reconhecimento e respeito 
aos direitos dos povos indígenas com relação às suas terras, culturas e 
costumes tradicionais, b) fortalecimento da governança florestal nas terras 
indígenas; c) execução das ações de governo de acordo com a realidade 
e as necessidades de cada povo e região; d) garantia à participação 
efetiva de todos os povos e suas organizações; e) participação dos povos 
indígenas na construção das ações e respectivos programas de relevância 
para os povos indígenas, por meio de processos de consentimento livre, 
prévio e informado (CLPI); e f) garantia da participação das mulheres 
indígenas nos processos de consulta e demais atividades relacionadas 
aos programas; 
 

f) As ações propostas devem contribuir ao fortalecimento das atividades dos 
agentes agroflorestais indígenas, como atores centrais à gestão territorial 
e à conservação e ao uso sustentável nas terras indígenas. 

 
4. OBJETIVO DA CHAMADA. 

 
Incentivar a manutenção dos serviços ambientais e a redução e à prevenção do 
desmatamento em terras indígenas no Estado do Acre, por meio do apoio à 
implementação de Planos de Gestão de Terras Indígenas (PGTIs), incorporando 
atividades para a conservação e o uso sustentável da floresta, a adaptação e a 
mitigação de mudanças climáticas, a proteção territorial, produção agroflorestal, 
a segurança alimentar e a valorização dos conhecimentos e patrimônio cultural 
dos povos indígenas.  



Obs: Terras indígenas que ainda não disponham de Etnozoneamento e PGTIs 
concluídos também poderão pleitear, por meio deste edital, apoio a ações de 
gestão territorial e ambiental definidas pelas comunidades/associações. 
 
 
5. DA ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS. 

 
5.1. Os projetos elegíveis deverão contemplar atividades ambientais, 
socioeconômicas e culturais que:  

  
i) Reforcem iniciativas de gestão e proteção territorial;  
ii) Contribuam com a conservação e uso sustentável da floresta;  
iii) Apoiem a segurança alimentar;  
iv) Valorizem conhecimentos tradicionais e manifestações culturais; 
v) Empoderem as mulheres indígenas; e,  
vi) Fortaleçam as associações e as comunidades. 

 
 

5.2. Com base nessas atividades elegíveis, o projeto poderá receber 
apoio em: 

 
i)  Investimentos: aquisição de equipamentos, apoio para 
construção de pequenas estruturas e implantação de unidades de 
produção. 
ii) Custeio: aquisição de insumos para a produção, a aquisição 
de bens de consumo administrativo e outros, de acordo com as 
atividades, o pagamento de pessoas físicas para o cumprimento 
das atividades previstas, e treinamentos e reuniões previstas no 
Plano de Trabalho. 

 

5.3. Não serão elegíveis projetos que contenham atividades que requer 
contratação de serviços de terceiros (pessoa jurídica). 

 

 
6. DOS BENEFICIÁRIOS: 

 
Os beneficiários finais serão as comunidades indígenas não contempladas no I 
Edital Indígena REM-KfW, que contribuam voluntariamente com os objetivos do 
SISA e deste Edital.  
 
  
7. DO PROPONENTE E ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS: 

 
Os proponentes prioritários de propostas serão associações/organizações 
indígenas. Poderá também ser proponente qualquer pessoa jurídica sem fins 
lucrativos voltada para organização e atuação junto a comunidades indígenas, 
inclusive entidades parceiras não governamentais e governamentais municipais, 
que comprovadamente possuam ações de apoio e respeito aos objetivos do 
SISA e à implementação de PGTIs.  



8. DO RECURSO FINANCEIRO DESTA CHAMADA: 

  
Os recursos financeiros desta chamada são de R$ 630.000,00 (seiscentos e 
trinta mil reais) destinados a apoiar projetos que beneficiem comunidades 
indígenas, com limite máximo de valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) por 
projeto.  
 
9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 
Até novembro de 2017. 
 
10. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE: 

 
Os critérios gerais para a eleição de projetos são: 
 

i) Alinhamento com os objetivos do SISA; 
ii) Alinhamento com os objetivos do projeto REM/KfW; 
iii)  Alinhamento com as diretrizes da PNGATI;  
iv) Alinhamento com estratégias de gestão territorial referendadas, em 
ata, pelas comunidades, com base nos respectivos etnozoneamentos/ 
etnomapeamentos e PGTIs, quando houver. 

 
 

11. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: 

 
1. Formulário Padrão preenchido e assinado pelo representante legal; 

 
Obs: O Formulário Padrão poderá ser preenchido das seguintes formas: 
escrito à mão, usando caneta; digitado, usando o computador e 
impressora; respondido em folha de papel comum, enumerando as 
respostas de acordo com a numeração do formulário de inscrição.  

 
2. Ata de reunião da comunidade beneficiada, datada e assinada, dando 

respaldo à proposta apresentada ao Edital pelo proponente;  
 

3. Documentos do representante legal da associação/organização 
proponente:  
a) RG;  
b) CPF; e, 
c) Comprovante de endereço. 
 

4. Documentos da Organização: 

 Ata de Fundação. 

 Estatuto. 

 Ata da última assembleia.  

 Inscrição cadastral no CNPJ.  
 
 
 



12. DO ENVIO DAS PROPOSTAS. 

  
A data limite para o envio de proposta é de 30 (trinta) dias após a publicação 
deste Edital, no Diário Oficial do Estado do Acre.  
Os proponentes poderão acessar o edital e o formulário no site do Portal do 
Governo do Estado do Acre, www.ac.gov.br, no Diário Oficial do Estado do Acre, 
ou solicitando, o envio pelo e-mail povosindigenas@ac.gov.br 
 
 Serão consideradas recebidas às propostas: 
 

1. Enviadas por e-mail para povosindigenas@ac.gov.br.                                        
O proponente terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, após o envio deste 
e-mail, para encaminhar por correio a proposta e a documentação exigida 
para o seguinte endereço e remetente: Assessoria de Assuntos Indígenas 
– Casa dos Povos Indígenas - Rua Rui Barbosa, nº 17, Bairro Centro, Rio 
Branco, Acre. CEP. 69.900-084. 
 

2. Postadas no correio, até a data limite, para o seguinte endereço e 
remetente: Assessoria de Assuntos Indígenas – Casa dos Povos 
Indígenas - Rua Rui Barbosa, nº 17, Bairro Centro, CEP. 69.900-084.  
 

3. Protocoladas no município de Rio Branco, na sede da Assessoria de 
Assuntos Indígenas, observada a data limite citada anteriormente.  

 
  
13. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO. 

 
A comissão para análise e seleção de projetos é formada pelas seguintes 
instituições: SEMA, AEPI, IMC, Associação do Movimento dos Agentes 
Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC), Organização de Professores 
Indígenas do Acre (OPIAC), Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre), e a 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  
A Comissão será secretariada pela Assessoria de Assuntos Indígenas.  
 
 
14. DO PROCESSO DE SELEÇÃO. 

 
Esta comissão analisará os projetos e elaborará Parecer coletivo por escrito, 
colocando as razões de aprovação, ou não, de cada uma das propostas 
apresentadas.  
A SEMA/FEF analisará a adequação da documentação exigida para aprovação e 
assinatura do plano de trabalho e da documentação associados a cada proposta.   
O resultado do edital, com os projetos aprovados, será divulgado no Diário Oficial 
do Estado do Acre. 
 
15. DOS CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS. 

 
Serão eliminados todos os projetos que não atendam as diretrizes e critérios de 
elegibilidade deste edital acima elencados ou que claramente priorizem ações 

http://www.ac.gov.br/
mailto:povosindigenas@ac.gov.br
mailto:povosindigenas@ac.gov.br


que possam contribuir com o aumento do desmatamento ilegal nas terras 
indígenas. 
Também serão eliminados projetos que não demostrem coerência entre as 
atividades propostas, prazo máximo de execução e valor de recurso solicitado. 
           
16. DO CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO: 

 
Em caso de maior demanda de projetos em relação à oferta de recursos 
disponíveis no Edital, os projetos serão julgados segundo os seguintes critérios e 
pontuações: 
 

Critérios Pontuação 

1º Atendimento a comunidades ainda não contempladas, ou que estejam em 
fase inicial de participação em programas dos governos estadual, municipal 
e federal.  

20 

2º Projetos que beneficiem o maior número de pessoas;  20 

3º Atendimento a projetos com ações voltadas à segurança alimentar; 15 

4º Atendimento a projetos que contemplem a questão de gênero; 15 

5º Atendimento a projetos voltados à proteção territorial; 10 

6º Atendimento a projetos voltados a apoiar a valorização cultural; 10 

7º Atendimento a projetos que apresentem maior possibilidade de 
sustentabilidade após a sua conclusão. 

10 

 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

É atribuição da SEMA/FEF, a execução, o acompanhamento, a supervisão e a 
fiscalização de todos os atos administrativos do presente Edital. 

Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas com 
Assessoria de Assuntos Indígenas e a SEMA/FEF. 

Após a deliberação da comissão sobre os projetos aprovados neste Edital, 
reunião será promovida pela SEMA com representantes das associações 
contempladas para orientação sobre a execução dos projetos e a prestação de 
contas (financeira e técnica). 

 

Rio Branco-Acre, 21 de Junho de 2017. 

 


