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EDITAL COMPAM Nº. 01/2009 
 
 O COMPAM - CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, no uso de suas atribuições 
e competências legais e em atendimento ao disposto na Resolução 034/2006, INFORMA: 
 
1 - Estão disponíveis recursos do Fundo Municipal de Proteção e Recuperação Ambiental para aplicação em 
projetos nas seguintes áreas: 
 
 A - Unidades de Conservação (levantamento de áreas propícias à preservação, plano de manejo de 
áreas já existentes e não implantadas, execução e outros investimentos); 
 
 B - Educação ambiental formal, não formal e informal (seminários, congressos, publicação de material 
de suporte e projetos temáticos de inserção comunitária, com durabilidade não inferior a 01 (um) ano e não 
superior a 02 (dois) anos); 
 
 C - Fortalecimento do controle ambiental do município e dos Órgãos Públicos a ele conveniados 
(aquisição de material permanente e de consumo, contratação de terceiros a fim de fornecer laudos técnicos 
para subsidiar as decisões administrativas do órgão ambiental municipal e desenvolvimento de programas de 
capacitação e aperfeiçoamento de pessoal em questões ambientais); 
 
 D - Pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, preferencialmente para as que 
tenham alcance regional (estudos sobre a produção e uso de energia, estratégias de produção econômica de 
baixo impacto ambiental e métodos para diminuição da produção de resíduos); 
 
 E - Apoiar projetos de organizações não governamentais (ONGs) sem fins lucrativos que tenham 
como objetivo principal o fortalecimento institucional da entidade (compra de material permanente para a 
organização e pagamento de pessoal com a finalidade organizacional da entidade). 
 
2 - Os requerimentos de pedido de apoio financeiros deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos 
pela Resolução 034/2006; 
 
3 - Deverão ser encaminhadas 02 (duas) cópias em meio físico (folha A4, alinhamento justificado, fonte Times 
New Roman, tamanho 12, entre linhas simples) e 01 (uma) cópia em meio digital (CD-R, formato PDF); 
 
4 - O prazo para apresentação de projetos será de 15 dias a partir da publicação deste edital; 
 
5 - Os formulários e cópias da Resolução estarão disponíveis junto ao COMPAM no prédio da CAPA, sito à 
Rua Professor Araújo, 1653, fone 3284.4445. 
 

Pelotas, 16 de abril de 2009. 
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