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• GOVERNO 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE 

OFicIO SENSSE N'{~8 1201 1 Rio de Janeiro, l~ de novembro de 20 11 

Senho ra Secretária-Geral, 

Rcf: Solicitação de reembolso ntl 0101201 I 
refe rente ao período 01 /08/201 ta 3110812011 

Aprovada a 10° so licitação de reembolso do Convênio nO 00312009, envio anexos os seguintes 

documentos: 

• Cópia do (' ltrCCcr Técnico nOl O da Comissão de Acompanh3lnento e Fisca li zaçã.o do 

Convênio nO 0312009. aprovando a prestação de contas do Funbio referente à execução 

do convênio no período de O 1/08/20 I I • 31 /08/20 li. 

• Cópia d I' S oli cil :t ç~o de Reembolso n"OI 0120 1 I, emitida pelo Funb io, no valor de 

R$60.841.93 (sesscnlíI mil. oitocentos c quarcm3 e um reais e noventa e três 

centavos). aprovada pelos membros da Comissão. a ser debitada da conta da CSA 

(referente ao TCCA 11/2007). haja vista que apenas recursos desta conta fo ram 

executados em projetos até o momento. 

Atenciosamente, 

rima. Sm. 
ROSA LEMOS DE si< 
Scc rcl{tria·Geral do FUNB 10 

'E RE IRA 
Subsccrcrá rio Execut ivo . SEA 

Ru:'l Volun\ãrios da Pittria. 286. 5" undar. l3otali.)go 
CEi> 21270·014. Rio de Janeiro. R.! 



GOVERNO 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRET A IHA DE ESTADO DO AMBIENTE 

Comissõo de Acompunhamelllo e Fiscalização do Convênio n 00312009 

PARECER TÊCNICO N° 10 

Assunto: Prestaç30 de contas do FUNBIO referente à operaçao, manutenção e controle do 
Mecanismo para Conservação da BiOdiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o periodo 
de 01/08/2011 até 3110812011 

Referência: Convênio n"03/2009 entre a Secretaria de ~stado do Ambiente (SEA) e o Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (FUNSrO), com interven iência do Instituto Estadual do Ambiente 
(INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da 
Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. 

A comissao de Acompanhamento e Fiscatizaçao do Convênio n00312009 -(Processo E-
07/000.574/09), designada pela Resolução SEA n° 158, de 21/0712010. publicada no DOERJ de 
22/0712010. e modificada pela Resolução SEA n° 193, de 17/01/2011, publicada no OOERJ de 
24/0112011, tem a observar: 

1. A prestaçao de contas relativa ao per iodo de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 
do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em 
unidades de conservaç<1o), à fl. 276, cabendo destacar: 

a. Foram executados no per/odo R$2.007.510,45 (doiS m\1hOes, sete mil, quinheotos 
e dez reais e quarenta e cinco centavos) dos recursos da CSA (TCCA n01112007) 
em projetos (Total sem incluir o montante gasto em regularização fundiãria), 
conforme planilhas anexas às fls. 1145 a 1151 ~ ~ Denionstrativo da Alocaçao de 
Recursos e Execuçêo dOS Projetos~ apresentada pelo Convenente (Funbio) , 
restando por executar cerca de RS18,4 milhOes nos projetos em desenvolvimento 
à época. Destes, conforme relatórios ·Posição dos Processos em Compras~ às fls. 
1152 a 1157, R$15.56 milhOes encontravam~se comprometidos ou em vias de, 
sendo RS4,2 milhões em processos de contrataçao/compra, RS11 ,26 milhôes 
comprometidos em contratos em execuçao e RS 11 O mil comprometidos em 
pedidos de compras fechados e pendentes de entrega. 

b. Considerando uma estimativa média de duraçao dos projetos entre 12 e 18 
meses, estima-se uma execuçao de recursos da ordem de RS6,1 a R$9,2 mllhOes 
no próximo semestre. portanto posicionando o gestor do FMA na segunda faixa de 
execuçao de recursos (entre R$3,4 e R$8 milhões semestraIs) - vide Anexo 02 do 
Convênio 00312009 (Faixas de execuçao de recursos em projetos de 
investimentos em unidades de conservaçao), à ti. 276. 

c Neste perlodo foram executados em processos de regularizaçao fundiána do 
INEA RS541 .664,OO (quinhentos e quarenta e um mil , seiscentos e sessenta e 
quatro reais) provenientes da compensaçao ambiental da CSA (TCCA n011 /2007) 
conforme relatório "Demonstrativo de pagamentos de RegularizaçOes Fundiarias· 
à fi. 1160 

d. A planilha de custos da prestaçao de contas do períodO (fi . 1104) perfaz o valor 
total de R$60 841 ,93 (sessenta mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e 
três centavos) Desta. verifica-se redução de 6% em relação ao mês anterior 
(julho de 2011), sobretudo devido à variaça,o no centro de custo ~compras e 
contratações·. 

e Para melhor compreensão das atividades realizadas pejo Convenente. encontra~ 
se anexado às fls 1164 a 1190 relatório descritivo das atividades realizadas por 
projeto no perlodo em anàlise 
Os custos relallvos às vIsitas de campo, auditoria, gestao de ativos e 
eqUIpamentos estão em conformIdade com a , . faixa de cuslos 

9 Os ~ustos extras de. hospedagem de servIdor virtual , correIO, transporte, cartório e 
publicação de manIfestação de In teresse estão detalhados nas notas fiscaiS e 
demaiS documentos as fls 1105 a 1144. I I " 

f-c. ' . .:..i,U. 
/~ ./1 , 



COVEll.NO DO ESTADO 00 RIO DE .IANEIRO 
SECRETARIA DE ESTAOO DO AMBI ENTE 

Comissiío de Acompanhamento e Fiscalizaçiío do COIH,ê"io ,, °03/2009 

2. No perlodo foram depositadas R$1 .949.289,79 (um milhao, novecentos e quarenta e nove mil. 
duzentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) no Instrumento Financeiro de 
Compensaçao Ambiental. provenientes de 6 Termos de Compromisso de Compensação 
Ambiental (TCCA) com desembolsos no perlodo, de um total de 22 TeeAs sendo gerenciados 
pelo Convenente. conforme demonstrativo à fi . 1158. Ressalte-se que destes 22 TCCAs, 13 
haviam quitado suas obrigaçOes de depósitos anteriormente ao perlodo e 1 quitou neste 
período (CTR Itaboral). Além dos dep6sitos, a aplicaçao financeira das contas pré-existentes 
gerou rendimentos de RS413.933.46 (quatrocentos e treze mil, novecentos e trinta e três reais 
e quarenta e seis centavos) no perlodo 

3, Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com 
a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio n00312009, autorizando-se a Solicltaçao de 
Reembolso nO 008/2011 no valor de R$60.841,93 (sessenta mil oitocentos e quarenta e um 
reais e noventa e três centavos). a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007) , 
haja vista que apenas recursos desta conta foram executados em projetos até o momento. 

4. RECOMENDAÇÁO. OS relatórios -Demonstrativo da Alocaçao de Recursos e Execuçao dos 
Projetos~ e ·Posição dos Processos em Compras· estao apresentados por fonte orçamentària 
(TCCA). Solicitamos, além deste detalhamento, a inclusao de relat6rio agregando todos os 
recursos operados peto Mecanismo 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2011 . 

ANORE ILHA 
Matr. 390001-6 

.~Q.c<, Hl9AJv"v<
LUCAS MOURA 
Matr. 0954472-7 



Se(l~tari .. iN. do Ambiente fUNBIO 
lS · .... . 

... .. ."..f 

Nome: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
Endereço: Largo do Ibam, 1 - 6" andar - Rio de Janeiro - RJ - 22271-070 
CNPJ; 03537443/0001 -04 Inscriçtio Estadual: Isento 

Solicitação de Reembolso nO 010/2011 

Valor: R$ 60.841 ,93 (Sessenta mil , oitocentos e quarenta e um reais 8 noventa e três 
centavo s ). 

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para 
execução dos Recursos da Compensação Ambiental - Mecanismo para Conservação da 
Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA 

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio n" 003/2009 
celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivo. apresentamos os custos 
relativos à gestao e execução dos recursos de compensaçao ambiental sob nossa gestão no 
periodo de 01 de agosto de 20)1(~ a 312~~ agosto de 2011 de acordo com planilha de custos 
demonstrativa anexo ao convênio anexo 2 . 
Condições de pagamento: Com aprovaçl olautorização da SEA - Secretaria de Estado 
Ambiente e com Indicaçao da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor) 

do 

Local 'e data: Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011. 

r 03.537.443/0001-04 \ 

~(~.) 
FUNDO BRASILEIRO PARA 

A BIODIVERSIDADE. 

~~ 
Largo do Ibem, 1 - 61. And. 

o \1 : • . ..•. • ~, ., , .... - .. " .. L"AITA . CEP 22 .271'O~ -( " -

RIO DE J ANEIRO - RJ 

Assinatura e carimbo 
Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil 
Ag ência 1769-8 Co nta Corrente 212.001 -1 

1"via Cliente 2-via Contabilidade 3-via Faturamento 

(w I 
• J 

r \ I ' . 

. ~ .' \'~C l.. 
Fundo Bra'lneiro para a Biodiversidaoo Largo do rDAM. 1 6" andar 2227 1-070 ~Jane RJ Bra~lr 

Tel(552') 21235300 Fa~.(552 ' )2 ' 235354 financelro@funbloorg.br W'WW.funblOo(g .br L 
Luiz 'Finnnw;+t, Pereira 
Subscretário bet utivo - SEA 

Matt. 968786-4 



~ Seclet"ria U~Ambiente 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ 

Período 01/08/2011 a 31/08/2011 

FUNBIO 
15 :a. .. IJ .... 

Em conformidade com a cláusula qUinta, parágrafo segundo do termo de convenio n2 003/2009 celebrado entre SEA e funbio em 29 d. 

dezembro de 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos 11 gestilo e execução dos recursos de compensaçãc 
ambiental sob nossa gestão no perlodo de 01 de agosto de 2011 a 31 de agosto de 2011 de acordo com a planilha de custo 
demonstrativa anexo ao convenio (anexo21 . 

~ 
~ 

o 
N 

• ~ 
o 
~ 
o 
u 
< 

e contratações 

com visitas de campo (mensal) 
(mensal) 

de ativos (mensal) 

comunicaç1io 
de gestores 

(mensal) 

. Técnica monitoramento 

259,75 

161,25 

70,75 

45,75 

I"'"s','''"., ad hoc (incluindo apoIo a CCA/RJ), por especialidade 

r 

5 

5 

5 
7 

1,55 

0,96 

0,42 

0,27 

R$ 15.000,00 
R$ 5.000,00 
R$ 10.000,00 
Obs. 4 

de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado perrodo de 01/08/11 à 

I E~::;::~ local· Ta)lr com Cartõrro 
de mamfestação de rnteresse 

TotafaReembolsar = 

57,50 

42.~1 

63,25 

45,38 

111,47 

RS. 
RS 
RS 
RS 
RS 

RS 
RS 
RS 
RS 

RS 
RS 
RS 
RS 

RS 
RS 
RS 
RS 

6.903,11 

4.474,94 

2.076,14 

9.419,22 

1.200,OC 
1.250,OC 
4 .200,OC 

aso,oc 

75.3C 
25,0( 

4a.6C 
1.842,0< 

R$, ' 60.841,9:; 

• N9 de pessoas na equipe em tempo parcral· é o numero de fu ncionários do Funbio que dedicam parte do s lempo 3 

implementação do mecanismo. 



CARTA n" 696/2011 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2011 . 

Ao Senhor 
Luiz Firmino Martins Pereira 
Subsecretário de Politica e Planejamento Ambiental 
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA 
Av. Venezuela nO 110 - 5° andar 

ASSUNTO: 10· Solicitaç30 de reem bolso do Convenlo SEA 00312009 

Prezado Subsecretário, 
, 

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do 

Processo Administrativo os seguintes documentos: 

L Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do 
Anexo li ; 

11. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados em agosto de 2011; 
11[ . Solicitação de reembolso nO 010/2011 ; 
IV. Relação dos projetos. valores executados (pagos) e status em 31 de agosto de 2011 ; 
V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de 

agosto de 2011 : . 
VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os 

rendimentos por empreendimento acumulado e no perlodo da prestação e, os saldos de cada 
empreendimento no ultimo dia útil da data da prestação de reembolso. Quando da criação do 
Instrumento Financeiro Fiduciãrio, o Funbio incluirã o relatório do gestor de ativos; 

VIL Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao per/odo de agosto de 2011 ; 
VIII . Relatório com pagamentos de regularização fundiãria ; 

IX. Ata de visita técnica de campo ocorrida em de agosto de 2011 . 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessãrios. 

Atenciosamente, 

!!l~i/~~~ 
Rosa Maria Lemos de Sã fi Secretária Geral do Funbio S,sG/,Ú1I-

RECEBIDO 
Em 1..1 /0 1.1' 
Rub"tà.eI'~ 

Fundo BrasileIro para a Biodlversldade Largo do lBAM 1 6' andar 22271-070 RIO de JaneIro RJ BrasIl 
Te! (5521)2123-5313 Fax (5521) 2123-5322 financelfo@funbioorgbr W'NW funblO or9 br 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ 

Período 01/08/2011 a 31/08/2011 

Secreta". 
do Ambiente FUNB IO 

15' "o". 

• 

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo sesundo do termo de convênio n9 003/2009 celebrado entre 5EA e Funblo em 29 de 
dezembro ele 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e eICecução dos recursos de compensação 
ambientai sob nossa sestão no perfodo de OI de agosto de 2011 a 31 de agosto de 20ll de acordo com a planilha de cuStOS 
demonstrativa aneICo ao convênio (aneICo2). 

i ""SI I 

Horas 
NR d. pessoas Equivalente d. 

Realizadas 
na equipe em equlp& dedicada R$ Hora 

tempo p;irda'· por_ 

do projeto 180,00 3 1,07 74,90 

e contratações 259,75 S 1,55 57,50 
~ 

~ 161,25 5 0,96 42,81 o 
N 

Ire. Informação 70,75 5 0,42 63,25 • ~ 
o IAdm e comunicação 45,75 , 0,27 45,38 
~ 

84,50 0,50 111.4' o , 
• 

I~ " 
visitas de campo (mensal) 

i (mensal) 
de ativos (mensal) 

Equipamentos (mensal) 

Custos Variáveis 
CustoS de chamadas de Ilcitação R$ 4.000,00 
Plano de comunicação R$ 15.000,00 
Capadtaç30 de gestores R$ 5.000,00 
AsSist. Técnica monitoramento R$ 10.000,00 

Consultores ad hoc (IncluindO apOio à CCA/RJ), por especialIdade Obs. 4 

Reembolso de custos elCtras (cópia de comprovantes em anexo) 
Pres-tação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado perfodo de 01/08/11 à 31/08/11 
Correio 
Transporte Local · TaICI 
Despesas com Cartório 
pubhcação de manifestação de Interesse 

Total 11 Reembolsar 

'" N2 de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funblo que dedicam parte do 5 

implementação do mecanismo. 

· 

0$ Total 
Realludo 

RS 
RS 14.935,63 

RS 6.903,11 

RS 4.474,94 

RS 2.076,14 

RS o 'O" 
~ 

RS 1.200,00 
RS 1.250,00 
R$ 4.200,00 
RS 850,00 

~ 
R$ -
R$ · 
R$ · 
R$ · 
R$ · 
R$ · 

0$ 2.050,90 
RS 60,00 
R$ 75,30 
R$ 25,00 
RS 48,60 
RS 1.842,00 

0$ ... 841,931 



St<l1Iu ria 
do Ambiente FUNDIO 

15 ~"o'" 

Nome: Fundo Brasileiro para a B iodiversidade 
Endereço: largo do Ibam, 1 - 6° andar - Rio de Janeiro - RJ - 22271-070 
CNPJ: 03537443/0001 4 04 Inscrição Estadual: Isento 

Solic itação de Reembolso nO 010/2011 

Valor: R$ 60 .841 ,93 (Sessenta mil, oitocentos e quarenta e um rcals e no ... enta e três 
centa ... os). 

Solicitaçao de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para 
execução dos Recursos da Compensação Ambiental - Mecanismo para Conservação da 
Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA 

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nO 003/2009 
celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivo, apresentamos os custos 
relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambientai sob nossa gestão no 
período de 01 de agosto de 2011 a 31 de agosto de 2011 de acordo com planilha de custos 
demonstrativa anéxo ao convênio (anexo 2). • 
Condições de pagamento: Com aprovação/autorização da SEA - Secretaria de Estado do 
Ambiente e com Indicação da origem dos recursos (EmpreendImento/Empreendedor) 

local e data. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011 

. 
103.5 37.443/0001-041 

FUNDO BRASILEIRO PARA 
A BIOOIVERSIDADE. 

~O largo do Ibam , 1 - 61. And. 

LMAITA - CEP 22.271.0=-.1 

..tRJ~ 
. RIO DE JANEIRO· RJ 

Assinatura e carimbo 
Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil 
Ag ência 1769-8 Conta Corrente 212.001·1 . 
1·via Cliente 2·via Contabilidade 3· ... ia Faturamento 

Fundo Brasiloiro para a Blodlyersldade Largo do IBAM 1 6° andar 22271 -070 RIO de JaneIro RJ Bras~ 

TeI (S521)212353OO F8It.(5521)21235354 fmancelro@ftmblOorgbr wwwfunbioorgbr 



Demonstrativo da Alocaçilo de Recu~os e Execução doa ProJetos ~ Resumo de execuçi o (pagamentos efetuados) no período por projeto 
Convenio SEA 00312009 ~SIK"~". do Amblente FU N810 
Termo de CompensaçAo Ambientai "°1112007 15 ~~o". 
FMA - RJ CSA 2 (llIyssen) 
Perlodo da execu~lo : 01 de a oslo de 2011 I 31 de aQosto de 2011 
Coluna 1 2 3 , 5 • 7 

Projetos aprovéldos pela Camara de Despesas efetuadas no Despesas efetuadas 

Compensação Ambiental do Estado do Rio de CFF perlodo 3010312010 a 
no penedO 

Valor executado Valor a executar SlalllS 
0110812011 a 

Janeiro - CCA 3tf07f2011 31I08I2011 

PrOjeto RefOfÇO Operacional da Umdade de 
Coordenação ~as CompensaçOes · UCC RS 252833,06 RS 252.833,06 RS 0,00 RS 252.833,06 RSO,OO Finalizado 

04 1504.0001 . 
Projeto Estrutura do Nücleo de Regularizaçêo 
Fundiãria das Unidades de Conservação de 
Proleção Integral Administradas pelo IEF/RJ • RS 103.983,92 RS 103.983,92 RSO,ao RS 103983,92 RSO,OO FInalizado 

NUREF 
04,1504 0002 
Projeto Programa Estadual de Reservas 
Particulares do PatnmOnio Natural- RPPN RS 29 458,40 RS 29 458,40 RS 0,00 RS 29 458,40 RS 0,00 FinalIZado 
04 15.04.0003 

Projeto de Revi~ do Plano de Manejo da APA 
Tamoios· APA Tamoios RS94007,7Q RS 94 007,70 RSO,ao RS 94 007,70 RSO,OO FInalizado 

04 15.04 0004 
ProJeto definição de categoria de UnIdade de 
Conservação na Natureza, para o espaço 
temtoriaJ constJtuJdo pela Reserva EcológIca da 

RS 249 373,00 R$174561 ,10 R$ 0,00 R$174 561 ,10 R$ 74 811 ,90 
Em 

Juatlnga e pela Área Estadual de lazer de Paraty andamento 
• Mirim • RecategorluçAo REJ 
04 15.04 .0005 

Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e 
Projeto ExeculJvo Completo para lmplantaçao da Em 
Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos RS 200 000,00 RS 133 600,00 RS 0,00 R$133.600,00 RS66400,OO 

andamento 
Três PICOS · ProJ. Exec. V, Revolta 
04 1504.0006 

Projeto para Elaboraçao do Projeto Executivio de 
Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas Em 
do Abraâo e Dois RIos na Ilha Grande · ProJ. RS 249 398,16 R$ 104 160,00 RS 0,00 RS 104 160,00 RS 145236,16 

andament( Exec , Estr. 2 RIos 
04 1504 0007 



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos ProJetos ~ Resumo de execução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto 
Convemo SEA 00312009 é!!lX. .... "u ... 

ôo Ambiente FUNBIO 
Termo de Compensação Ambientai nO 1112007 15 ~-,;'i 
FMA· RJ CSA 2 (Thyssen) . 
Perlodo da execu~lo : 01 de agosto de 2011 a 31 de agosto de 2011 
Projeto para conclusêo das obras de 
infraestrutura fisica do alojamento de 
pesquisadores, recuperação das edificações 
existentes (sede administrativa e centro de 
viSitantes), ImplantaçAo de Infraestrutura urbana 

RS 1068 780,94 RS 104.699,42 RS 0,00 RS 104 699,42 RS 964 081 ,52 
Em 

paisagistrca e construção de alojamento andamento 
destinado aos guarda·parques na Estação 
Estadual EcológICa dO Paralso· Reforma e 
Obras EEEP 
04 15,04.0008 

Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA 
do Rio Guandu· Rec. Fundlãrto APA Rio 

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00 RS 0,00 Cancelado 
Guandu 
0415040009 
Projeto Estrutura do NUcleo de Regulanzação 
Fundiãn8 das Unidades de Conservação de Em 
Proteção Integral Administradas pelo IEFIRJ • RS 2137 981 ,74 RS 779 238.90 RS 144 142..42 RS923381 ,32 RS 1 214600,42 

aMamento 
NUREF 2 
04.15,04 0010 
Projeto Programa Estadual de Reservas Em 
Particulares do Patrimônio Natural· RPPN 2 R$1 .591971 ,89 RS 603 557 ,95 RS 102.430,00 RS 705.987,95 R$ 885 983,94 

andamento 
04.1504.0011 
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de 
Reforma e Construção de Infraestrutura para a 
Sede da Reseva BiOlógica e ArqueológICa de 

RS 62 000,00 RS 0,00 RSO,OO RSa,OO RS62 000.00 
Em 

Guaratiba • Exec. Reforma e ConsL RBAG andamento 
(Guaratiba) 
04 1504 0012 

Projeto para elaboração do PrOjeto Executivo de 
Reforma e ConstnJção de Infraestrutura para a 

Em Sede da Reseva Biológica de Araras· RBA· RS 60 000,00 RSO,ao RS O,DO RSO,DO RS 60000,00 
Exec. Reforma e ConsL RBA (Araras) andamento 

04 15 04 0013 • 

Projeto para elaboração do Projeto Execullvo de 
Construçêo de infraestrutura para a Sede do 
Parque Estadual da Serra da ConcórdIa· PESe· 

RS 90 000,00 RS44 900,OO RS 0 ,00 RS449OO,OO RS45 '00.00 
Em 

Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) andamento 
04 1504 0014 



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos f@> Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto 
Convenlo SEA 00312009 Secretaria 

doAmbiente FUNBIO 
Termo de Compensação Ambientai nO 1112007 15 ~ 111)" .. 

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) 
Período da execução: 01 de aaosto de 2011 a 31 de aqosto de 2011 
Proíeto de Elaboração do Plano de Manejo e 
Estruturação da Área de Proteção Ambiental do 

Em Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio R$ 409 145,00 R$ 104.700,38 R$O,OO R$ 104.700,38 R$ 304.444,62 
andamento 

Guandu 
04.05.04.0015 
Projeto para Cercamento e Sinalização da 
Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba -

Em RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG R$ 853.683.10 R$ 643.793,45 R$ 0,00 R$ 643.793,45 R$ 209.889,65 
andamento 

04.15.04.0016 

Delimitação de Unidades de Conservação 
MLmiclpals - Escala 1 :25000 - Delimitação de 

R'$ 4.466.030,00 R$ 646,190,65 R$ 569.044,42 R$ 1.215.235,07 R$ 3 250.794,93 
Em 

Ucs Municipais andamento 
04 1501 0017 - SEA 

Programa de Implantação e Fortalecimento do 
Pafque Natural Municipal Montanhas de 

Em Teresópolis - RJ - Implantação e R$ 1.298.531.87 R$412.444,26 R$ 600,00 R$ 413.044,26 R$ 885.487,61 
andamento 

Fortalecimento PMonte 
04.15.04.0018 TCT Pref. Teresôpolls 

Projeto para Revisão do Plano de Manejo do 
Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 

R$ 565.061,70 R$ 51513.90 R$ 113.984,90 R$ 165.498,80 R$ 399.562,90 
Em 

04.15.04 .0019 Termo de Reciprocidade andamento 
ICMBIO 

Projeto Revitallz.ação da Sede e Fortalecimento 
da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do 

R$ 2.517.880,92 R$ 513.977,80 R$ 837 948,66 R$ 1.351 .926,46 R$ 1.165954,46 
Em 

Desengano - Parque Estadual do Desengano andamento 
04.15.04.0020 

Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da 
Pedra Branca: Obras de Recuperação e 

Em 
Aquisição de Mobiliários e Equipamentos· R$ 782.903,25 R$191.406,36 R$ 228.819,05 R$ 420 225,41 R$ 362.677,84 

andamento 
Fortalecimento PE Pedra Branca 
04 15.04.0021 
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do 

Em 
Parque Estadual Cunhambebe - PE R$ 1.518.883,69 R$ 0,00 R$ 10.541,00 R$10.541 ,OO R$ 1.508.342,69 

andamento 
Cunhambebe 04.15.04.0022 



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos 
~ .~ 

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto (gJ . Convenio SEA 00312009 SeuetlU," 
dQAmblente 

Termo de Compensação Ambiental nO 11/2007 15" " .. '" 
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) 
Perlodo da execução: 01 de aRosto de 2011 a 31 de aClosto de 2011 
Projeto Obras de Reforma da Sede 
Admlnistratlval Centro de Visitantes e 
Fortalecimento de Apoio Administrativol 

R$ 901.817,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 901 817,08 
Em 

Operaoional destinados ao Parque Estadual da andamento 
Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 
04.15,04.0023 
Projeto para Implantação de Estrutura Fisica da 
Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio 

R$ 2.987.363,67 R$O,OO R$ 0,00 R$O,OO R$ 2.987.363,67 
Em 

Macacú - APA do Rio Macacu andamento 
04.15.04.0024 - SEA 

Elaboração do Plano de Manejo do Monumento 
Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 

Em Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar R$ 284.700,00 R$ 0,00 R$O,OO R$ 0,00 R$ 284.700,00 
andamento e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC 

Elaboração do plano de Manejo dos Parques 
Naturais MunicipaiS da Prainha e de Grumari -

Em Elaboração PM dos Parques da Prainha e de R$ 221 .950,00 R$O,OO R$O,OO R$O,OO R$ 221 .950,00 
andamento Grumari 04.15.04.0026 -

SMAC 

Estruturação de instrumentos de gestão para o 
Parque Natural Municipal do Mendanha através 
da Elaboração do Plano de Manejo" 

R$ 335.150,00 R$O,OO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 335.150,00 
Em 

Estruturação de Gestão para o Parque andamento 
Mendanha 
04.15.04.0027 - SMAC 

Obras de reforma da subsede e alojamento e 
aquisição de mobiliário e equipamentos para o 
Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva 

R$ 863.619,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 863.619,23 Em 
BIOlógica da Praia do Sul - Obras Reblo PraIa andamento 
do Sul . 
04.15.04.0028 
Delimitação da subsede Teresópolís, 
urbanização do acesso, guarita e cercamento -

, 
Em 

Obras Vale da Revolta R$ 278.378,37 R$O,OO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 278.378,37 
andamento 

04.15,04 .0029 



I :~:,~~~::::~~ da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos 
de execução (pagamentos efetuados) no penodo por projeto 

003/2009 

de Compensaçao Ambiental nO 1112007 
RJ eSA 2 (Thyssen) 

• Subtotal R' 
R$ 

RS 

R$ 

R$ 

R$ 7.7,'" 41:>9.861 

RS 

RS 13.2891 17,11 

R$ 2.007.51 

R$ 

R$ 

R$ 

RS 

R$ 

R$ 

~s.<. .. tU .. h ' 
d"Amblente 

R$ 

R$ 

R$ 

o valor alocado ÔD INEA para a R~u\arilaçAo Fund~fla e de R$ 13000.000,00 conforme ATAS fi- 10" e 25- do CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de m&JO de 2010 
resp8l;llVllmente, sendo qua RS 425 357,69 foi alIecutado na gestão .ntenor ao Funbio, flçando com o saldo de RS 12 514 642,31 

RS 

Projeto UCC O valOr origll'llll do CFF ê de RS 252.836,32, sendoque RS 252.833,06lo18J1eQ/tedO, Iicando aMlm um saldo de RS 3,26 que votta para o saldo livre, para 58r alocado com outro 

,.""" 

FUNBIO 
15 ~ ~.;>. 

Projeto NUREF O valor onginal do CFF' de lU 136 123.14 parti 8Jlecuçio de abnl e Junho de 2010 (eslendeU-5e alé iulho de 20tO). sendo que. RS 103 983.92 foi execulaOO, flC;anOo awm um 
saIOo de R$ 32 139,22 qua volta para 58Ido IÍVIlI, para ~ alocado com outro projeto 

Projeto RPPN Q valor ongIMI ÓD Cf F 6 de RS 55.819.00 para 6l1ecuçAo de abril ajOn'rlO de 20'0 (estendeu-se 1116 julho de 2010), 5efIdo que_ RS 29 458,40 foi executado, ficando assim um saJào 
de RS 26 360,60 que volta pera saldo livre, para ser alocado com outro projalO 
Projeto APA TamoIo,: O valor OrigirIal do CFF é de RS 68 893,00, senooque RS 94 001,70 foi e~OQltaPo, licanóo tiSlm um saJào de RS <I 88S,30que volta para o saldo tIo.-fe, para ler alocado 
com outro ptOj8IO 

Projeto Ree. Fundiário APA Rio Gu .... du: Foj cancelado de aooroo com o OfIC1011NEA/01BAP .... 203 datado em 1710812010 eATA 31' da CCA da!OO8 em 2010412011, o valor Ofoginal do CFF 
RS 2DO 000.00 volta a _ saldo lIvte, para &ef aJoçado com OU!ro prqe10 

) 



IO"monstr,ath,oda Alocação de Recursos e Execução dos Projetos 

I ~::~,~~~ de e.xecução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto 
IC SEA 003/2009 

de Compensação Ambiental nl! 0312010 
RJ COMPEAJ (Petrobrás) 

Projetos aprovados pela Camara de 
Compensação Ambiental do Estado do Aio de 

Janeiro - CCA 

li e 
de Custeio do Conjunto de UC 

Estaduais que a compõem· Sustentabilidade 
Plllha Grande 

para 
IMa,nejo da Área de 

Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 

1 

Despesas efetuadas 
CFF no período 30/0312010 

a 30/0612011 

A$ A$ , 

A$ 

A$ . A$1.1 

R$ 5.901 .974,.261 A$1. 

Despesas efetuadas 
perfodo 01107/201 1 

a 31 /0712011 

A$ 

A$ 

A$ 

A$ 

o valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31 0 Reunião · 20 de Abrlt de 2011 da CCA 

~ Secretaria 
U....Jll!':Ambient@ FUNBtO 

15;'";. 

Va!or executado Valor a executar Status 

A$ A$ 

H>lI ,WI A$ 

A$ 1. A$ 

A$ 1.101].0[10,001 

672.004,2B 
Em 

andamento 

Em 
22!).9,IO,()0 I andamento 



{® 
FUNBIO 

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro _ 
FMAlRJ • CSA2 

Posição dos processos em Compras na data de 31/08/2011 

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO) 

Projetos N2 processos Método Valor CFF (R$) 

Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra 
22 Direta/Shopping 27.217,66 Branca 

Programa Estadual de Reservas Particulares 
01 Direta 100,00 do Patrimônio Particular· RPPN 

Elaboração de Projeto Executivo de Reforma 

e Construção de Infraestruturas para a Sede 01 Shopping 230.000,00 
da Reserva Biológica de Araras - RBA 
Elaboração cio Plano de Manejo do 

Qualidade e 
Monumento Natural dos Morros do Pão de 01 Preço 284.700,00 
Açúcar e da Urca 
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques 

01 
Qualidade e 

221.950,00 
Naturais Municipais da Prainha e de Grumari Preço 

Estruturação de instrumentos de gestão para 
01 

Qualidade e 
335.150,00 

o Parque Natural Municipal do Mendanha Preço 

Obras de Reforma da Sede 
Administrativa/Centro de Visitantes e 

Qualidade e 
fortalecimento de apoio 01 

Preço 
804.199,17 

admin ist rat iv%peracional destinados ao 

Parque Estadual da Ilha Grande 

Obras de reforma da subsede e alojamento e 

aquisição de mobiliário e equipamentos para 
01 

Qualidade e 
728.055,25 

o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Preço 

Biológica da Praia do Sul . 
Obras para implantação da subsede 

Qualidade e 
Teresópolis do Parque Estadual dos Três 01 

Preço 
278.378,37 

Picos 

Parque E~adual Cunhambebe 02 Shopping 156.875,00 

PMonte Teresópolis 20 Shopping 33.708,05 

Revitalização e Fortalecimento da estrutura 
04 Shopping! Direta 59.599,00 

do PE Desengano 

Tota l 56 3.159.932,50 

P.illin~ 1 de 4 

• 



~ 
FUNBIO 

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMAlRJ - CSA2 

RESUMO 
Posição dos processos em Compras na data de 31/08/2011 

Método 
Qte. Valor Total CFF 

Valor Médio 
Tempo Médio Tempo médio 

Processos por Método Esperado em compras 

Qualidade e Preço 06 2.652.432,79 473.730,30 60 dias 3 dias 

Direta 20 
. 

70.009,50 3.500,48 10 dias 49 dias 

Shopping 30 437.490,21 14.583,01 30 dias 138 dias 

Total 56 3.159.932,50 

OBSERVAÇÕES: 

• 01 Processo Contratação Direta com 215 dias - Con tratação de PJ para elaboração 

de Projeto Executivo Desengano no valor de RS 45.000,00. Gerencia FMA solicitou 

retomo novamente a Patricia, ainda sem retorno; 

• 28 Processos de Shopping com prazo superior a 30 dias de aquisição 
- 20 Processos de Teresópolis aguardando gestor Leandro au toriza r aquisição; 
-03 Processos de aquisição de uniforme PE Pedra Branca aguardando aprovação de 
amostra pelo INEA; 
- 03 Processos de PE Desengano aguardando adequação de especificação pelo solicitante 
para aquisição; 
- 02 Processos de Cunham bebe aguardando adequação de especificação pelo solicitante 
para aquisição; 

2.1) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento 

Projetos Ni processos Método Valor IRS) 

Parque Municipal Mont. Teres6polis 02 Direta I 2.120.00 
Shopping 

Projeto Cercamento e Sinalizaçao 
da Reserva Biol6gica e Arqueológica 01 Shopping 27.388,00 
de Guaratiba - RBAG 
Projeto Fortalecimento e Obras dos 
núcleos Piraquara e Pau da Fome e 06 Shopping 40.311 .54 
do PE Pedra Branca 
Revitalizaçao e Fortalecimento da 10 Shopping 26.263,60 
estrutura do PE Desenaano 
RPPN 2 - Convênio 01 Shopping 14.500,00 

Total 20 110.583,14 



~ 
FUNBIO 

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro _ 
FMAlRJ - CSA2 

Posição dos processos em Compras na data de 31/08/2011 

RESUMO 

Tempo 
Tempo real 

Método UI. Valor Total por Valor Médio 
médio em Processos Método Médio Esperado I 

processo 
compras 

Direta 01 120,00 120,00 10 dias 8 dias 

Shopping 19 , 10.463. 14 5.613,65 30'dias 41 dias 

Total 20 11 0.563,14 

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento 

Data de Valor Total do 
Valor Pendente N' Previsão 

Projetos 
Assinatura Contrato (R$) 

de Pagamento parcelas Término 
(R$) a pagar Contrato 

RPPN 2 - Cf)nVêniO 
Servicos PJ 01104/10 1.271 .093,09 600.601 ,16 11 jul/12 

N~REF 2 - (Serviços 
PJ 01/04110 1.736.225,76 630.635,37 12 jun/12 

Projeto Executivo 
Infraestrutura Vale 
da Revolta - PE Três 24/06/10 167.000,00 33.400,00 1 Jul/11 
p~os (Consultoria 
PJ 
Projeto Executivo 
Estrada Dois Rios· 01/09/10 246.000,00 143.750,00 4 Ago/11 PE Ilha Grande 
(Consultoria PJ) 

REJ Joatinga 
17/ 11 /10 249.373,00 74.611 ,90 3 Jull11 (Consultoria PJ) 

Cercamento da 
Reserva Biológica e 

13/01 /11 625.321,14 99.027,69 1 SeUl1 Arqueológica de 
Guaratiba . RBAG 
Sede do Parque 

Estadual ~~~ ~I~rra da 011311 1 69.600,00 17.960,00 1 Jull11 
Concórdia PJ 
Delimitaçao de 
Unidades de 15/03/11 4.249.607,00 3.090.126,73 4 Mar/12 Conservaçao 
MuniCiDai~PJ\ 
Plano de Manejo 03/03/11 498.329.04 323.913 .88 5 SeV12 Itatiaia 

• 



® 
FUNBIO 

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
FMAlRJ - CSA2 

Posição dos processos em Co r mp as na • • e d t d 31/08/2011 
Reforma e Obra 

14/03/11 935.367,72 EEE Paralso 830.668,30 4 SeUl1 

Revitatizaçtlo e 
Fortalecimento da 

25/03/11 1.623.664,23 521 .501 ,10 2 SeV11 estrutura do p~\ 
Desenoano IPJ 
Revitatização e 
Fortalecimento da 

28/03/11 461 .695,28 235.828,65 2 Ago/11 Trilha e Guaritas do 
PE Oesenaano 
Projeto 
Fortalecimento e 
Obras dos núcleos 

16/05/11 609.561 ,76 201 .235,17 1 Ago/11 Piraquara e Pau da 
Fome e do PE Pedra 
Branca 
Delimitação de 
Unidades de 
Conservaçao 30/05/11 158.400,00 129.254.40 4 Mai/2012 
Municipais (PF) + 
Valor INSS 

I Area de Proteçao da 
Bacia do Rio 19/07/11 2.781 .834 ,02 2.781 .834,02 8 Mar/2012 
Macacu 
AçOes Prioritárias 
para a implantação 

11/07/11 1.346.950,00 1.346.950,00 17 Set/2012 do Parque Estadual 
Cunhambebe 

Total 17.252.222,06 11 .261.700,39 

31 CONSOLIDADO 

COMPROMETIDO EM COMPRAS 

Processos em COrTIDras em 31 /08/2011 R$ 

Solicitações em Compras 3.159.932,50 
Pedidos de Compra fechados 110.583,14 

Contratos em andamento 11.261,700,39 

Valor Total 14.532.216 03 

PáBin~ 4 de4 



FUNBIO 

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro _ 
FMAlRJ - Grata Funda Transoeste (PMRJ) 

Posição dos processos em Compras na data de 31/08/2011 

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO) 

Projetos N2 processos Método Valor CFF (R$) 

Projeto Fortalecimento e Obras dos' núcleos 

Piraquara e Pau da Fome e do PE Pedra 01 Shopping 362.625,00 
Branca 

Total 01 362.625,00 

RESUMO 

Método 
Qte. Valor Total CFF 

Valor Médio 
Tempo Médio Tempo médio 

Processos por Método Esperado em compras 

Shopping 01 362.625,00 362.625,00 30 dias 42 dias 

Total 01 362.62500 

Observações: 

• 3 Veiculas 4x4 está com tempo médio excedido devido a diversos ajustes na 

especificação. 

2) CONSOLIDADO 

COMPROMETIDO EM COMPRAS 

Processos em ComDras em 31108/2011 R$ 

Solicitações em Compras 362.62500 

Pedidos de Compra fechados 0,00 

Contratos em andamento 0,00 

Valor Total 362.625,00 

Pállina 1 de 1 



~ 
FUNBIO 

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMAlRJ - COMPERJ (petrobras) 

Posição dos processos em Compras na data de 31/08/2011 

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO) 

Projetos 
. 

NR processos Método Valor CFF (R$) 

Shopping / 
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 02 Qualidade e 672.004,28 

Preço 
Total 02 672.004,28 

RESUMO 

Método 
Qte. Valor Total CFF 

Valor Medio 
Tempo Médio Tempo médio 

Processos por Metodo Esperado em compras 

Qualidade e Preço 01 663.679,28 663.679,28 60 dias 27 dias 

Shopping 01 8.325,00 8.325,00 30 dias 27 dias 

Total 02 672.004,28 

2) CONSOLIDADO 

COMPROMETIDO EM COMPRAS 

Processos em Comoras em 31108/2011 R$ 

Solicitações em Compras 672.00428 
Pedidos de Compra fechados 0,00 

Contratos em andamento 0,00 

Valor Total 672 .004,28 

P,jglna 1 dI! 1 



Convenlo SEA 003f2009 
Mecanismo para a Conservação da Siodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA 

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro IRJ 
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 a 31 de agosto de 2011 

Sítuação do Valor nominal pactuado para Entrada de Recursos 
Depósito repasse ao FMAlFunbio Agosto de 2011 

CSA 2 (Thyssen) Conta: 88 agencia 1769-8 conta 21908-8 Em andamento R$ 34.272.058,24 R$ 
Metro (CRB) Conta: S8 agencia 1769-8 conta 21883-9 Em andamento R$ 1. n2.591.QO R$ 
CTR S R lSERSL Conta: 8S agencia 1769-8 conta 21918-5 Quitado R$ 455.820,57 R$ 
COMPERJ (PETROBRAS) Conta: SB agencia 1769-8 conta 21929-0 Em andamento RS 41 .634.000,00 RS 
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3) Conta: BS agencia 1769-8 conta 222014-8 Quitado R$ 5.800,00 R$ 
Vila Mar (Cia Construtora VilaMar) Conta: BS agencia 1769-8 conta 222048-2 Quitado R$ 64.445,15 R$ 
Fazenda ltalpava (SINPLAN 

Conta . BS agencia 1769-8 conta 22099-X Qullado RS 8.88300 RS 
El112reend!mentos e Participações LIda) 
Porto do Açu (LlX Operaç{ies Poctuarias) Conta: SS agencia 1769-8 conta 22129-5 Em andamento R$ 18.745.847.87 RS 
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC 111 
(Petrobrás Transportadora Associada de Conta. SB agencia 1769-a conta 22163-5 Qul1ado R$ 7.224.502,21 R$ 
GÁS S/A - TAG) 
L T EN Eletrica (Pedras Transmissoras de 

Conta: SS agencia 1769-8 conta 22195-3 Quitado R$ 181 167,93 RS 
Energia S.A.) 
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal 

Conta: SS agencia 1769-8 conta 22199-6 Quitado RS 232570,53 RS de Volta Redonda) 

~~AP (Transportadora Associada de Gás - Conta: SS agencia 1769-8 conta 22201-1 Quitado R$ 921 .392,40 RS 

Condomínio 200 300 (SPE Dommus 03 
Conta: BS agencia 1769-8 conta 22229-1 Quitado RS 18.922,94 RS 

Empreendimento Imobiliário S/A) 
Grata Funda Transoeste (Prefeitura da 

Conta: SB agencia 1769-8 conta 22301-8 Em andamento RS 2.746.651 .12 RS 
Cidade do Rio de Janeiro) 
Aterro de Reslduos Macaé (Macaé Projetos 

Conta: SB agenda 1769-8 conta 22350-3 Quitado RS 62.619,20 R$ 
e Serviços Ambientais lida) 
CTR Campo Goytacazes (Construtora 

Conta: SS agencia 1769-8 conta 22377-8 Quitado RS 32.464.15 RS 
Queiroz Galvão S.A.) 
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ·5 Conta: BS agencia 1769-8 conta 22318-2 Quitado RS 
SA)' 
Via Pricipa! Acesso COMPERJ (petróleo 

Conta: BS agencia 1769-8 conta 8607-X Em andamento R$ 
Brasileiro S A . - Petrobrás)' 
Loteamenlo Industrial Macaé (Cablúnas 

Conta: SS agencia 1769-8 conta 22376-X Quitado RS 57211 ,24 RS 
Incorpo~ões e Particip~es LIda) 

~~~I~~.~. CTL Sahy-Srascan (Srascan SPE Conla: BB agencia 1769-8 conta 22457-X Quitado R$ 

CTR ltaboral (Centro de Tratamento de 
Conta, SB agencia 1769-8 conta 8612-6 Quitado R$ 

Reslduos de llaboralllda)" 
Construção Naval Açü (OSX Construção 

Naval S.A)~ 
Conta: SB agencia 1769-8 conta 8628-2 Em andamento RS 

L TOTAL R$ 108.436.947,55 R$ 

1 - O valor da compensação ambiental nO 04/2008 da empresa Srascan SPE RJ-5 S.A está em branco. país não recebemos o TCCA. 
o - o -2 O valor da compensaçao ambIental n 0112011 da empresa Petróleo BraSileiro SA Petrobrás &sta em branco, POIS não recebemos o TCCA, 

3 - O valor da compensação ambientai nO 0212011 da empresa Brascan SPE RJ-5 S A está em branco, pois não recebemos o TCCA 

-
59.086.37 

-
-
-
-
-

426.388,72 

-

-
23.257,05 

-

-

-

-
-
-

279.728,78 

. 

-
121.421 ,14 

1.039407,73 

1.949.289,79 

Rendimentos 
Agosto de 2011 

RS 141 .552,29 
R$ 7.364,17 
RS 5.010.27 
RS 88.149,39 
RS 48.61 
RS 525,35 

RS 71.91 

RS 58.492,95 

RS 67.551 .36 

R$ 1.330.62 

RS 1.587,41 

RS 10.226,32 

RS 137,29 

R$ 21 .867,71 

RS 643,95 

R$ 328,42 

RS 123,55 

R$ 3.511 ,68 

R$ 579.47 

RS 544.31 

R$ n4.61 

RS 3.511 ,82 

R$ 413.933 46 

ri 
n t 

Saldo Conta Corrente 
... apl!caçào em 31 de 

Agosto de 2011 
R$ 14.553.517.72 
R$ 995.354,37 
R$ 493.809,49 
RS 10.347.080.52 
R$ 6.206,14 
R$ 67.087.44 

R$ 9.227,74 

RS 7 169.552,81 

R$ 7.812.390,07 

R$ 190322.01 

RS 238.229,75 

RS 981.203.15 

RS 19.636,60 

RS 2.150.944.57 

R$ 66.324,31 

R$ 33.876.30 

R$ 15.829.88 

RS 565753,00 

RS 59730.03 

R$ 56.103,17 

RS 122.151 .95 

R$ 1 042.875.75( 

R$ 46.997.206,77 

. 

v 
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S/A ~ SS agencia '769-8 conta 22'63-5 QuItado RS 7224502,21 RS 7248454,51 RS 564 039,36 

~ S8 agenda 1769-& conta 22'95-3 Qurtado RS '81187,93 RS 181 167,9S R' 9.237,88 

~ SB agel'lCia 1769-8 conta 22199-6 Qurtado RS 23257o.s3 RS 232.570,50 RS 5764,95 

~ BS agencia 1769-8 conta 22201· 1 QUitado RS 9" R. 921 392,40 RS 59810,75 

~. 88 agencia 1769-8 conta 22229-1 0' ..... RS 18922.94 RS 18922,94 RS 837,45 

kmnL 88 agendl1769-8 conta 22301-8 Em andamento RS 2.746651 ,12 R' 2062277.20 R' 88 729 27 

.\&ruI. S8 agenaa 1769-1 conta 22360-3 Quitado RS 62.819.20 R' 62619,20 RS 3848.91 

.C2n!l. SS agencia 176U conta 223n~ Qurtado RS 32464 ,15 R' 32881 ,20 R' 1060,80 

• Srascan (Brascan SPE RJ·5 SAi ~ SS agencia 1769-8 conta 22318-2 Qurtado RS 15511,67 R' 383,91 

~ S8 agencia 1769-8 conta 8&Q7·X Em andamento R' 557287,78 RS 8530.92 

~ SS agencia '769-8 conta 22376-X Qud.ado R' 57211.24 R' 67999,14 R' 1.796,59 

~ S8 agencia 176U conta 22457·X Qurtado R' 54 350,00 R' 1 819,17 

&2nlL S8 agencia 1769-8 conta 8612--6 QUitado R' 121421, 14 R' 774 ,61 

~ S8 .. gen08 1769-8 conta 8628--2 Em anelamento R. 1039407,73 R' J 511 ,82 

1 • O valor da compen5aç1O ambientai n· 0412008 di empresa Brascan 5PE RJ·5 S A eSlá em Dranco. poiS nlo lecebemos o TeCA 
2 • O valor d .. cornpensaçlo ambientaI,.. 0112011 da empresa Petróleo BraSMllro S A • Petrobrás esl6 em Dranco, pocs "lo recebemos o TeCA 
3· O valor da compenuçlO ammantal'" 0212011 da emplesa Srascan SPE RJ.5 S A está em Dnlnco, poIS nio recebemos o TCCA 
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1 - Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - ucc 

Objetivo geral do projeto: Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos 

gerados a partir das compensaçOes ambientais. 

Objetivos especificos: Disponibilizaçao de equipe técnica especializada (na área ambiental , 

financeira e jurldica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos 

projetos gerados a partir de medidas compensatórias; 

Suporte loglstico, apoiando as atividades internas e externas da UCC. 

Anãlise HorafHomem: 

• Projeto Finalizado. 

2 - Projeto : Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular -

RPPN 

Objetivo gerai do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de 

criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que 

estabelece critérios. e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de 

conservação e incentivos para a sua implementação. 

Objetivos especificas: Disponibilização de equipe técnica especializada (àrea ambiental) e 

administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN; 

Suporte logistico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN: 

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes. 

Anâlise Hora/Homem: 

• Análise das solicitações pendentes do projeto; 

• Informação sobre remanejamento de recursos; 

• Pedido de verificação com a empresa Webtrip para a passagem solicitada; 

• Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF (nota fiscal) referente aos 

serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Julho 2011 ; 
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• Registro no Sistema RM do pagamento referente aos serviços prestados pela empresa 

Ultraserv durante o mês de Julho 2011 : 

• Interaçflo interna para levantamento dos valores dos Contratos e Aditivos da empresa 

Ultraserv em funçao da diferença de valores informados no Sistema Cérebro, sistema 

Track_U e sistema RM; 

• Troca de informaçOes com a coordenadora do projeto e fornecedora York sobre seguro 

de equipamento do GPS, 

• Adendo das camisas ao ped1do de compra; 

• Contato com coordenadora do projeto e fornecedor a respeito das correções a serem 

realizadas nas camisas; 

• Recebimento de proposta das placas de sinalizaçao: 

• Leitura de e-mails e conversa telefônica com a coordenadora sobre Seg.ufo 

Equ ipamento Geodésico RPPN; 

• Reuni:!o Interna com o financeiro sobre pagamento do carimbo da RPPN e posterior 

venficaç30 de faturamento no sistema RM; 

• Elaboraç30 e envio de pedido de compra das placas de sinalizaç30; 

• Contato com a representante da empresa Ultraserv, solicitando o envio da 

documentaçâo trabalhista faltante referente aos serviços prestados durante o mês de 

Julho 201 1, 

• Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF 9046 referentes aos 

serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Julho 2011 ; 

• Recebimento e conferência da documentaç30 trabalhista referente aos serviços 

prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Julho 2011 ; 

• Envio em meio flsico e conferência junto a Assessoria Jurldica da documentaç30 

trabalhista referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de 

Julho 2011 ; 

• Registro do pagamento no sistema RM da NF 9046 referente aos serviços prestados 

pela empresa Ullraserv durante o mês de Julho 2011 . 

3 • Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiaria - NUREF 

Objetivo gera l do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularizaçao Fundiária - NUREF, através 

da contrataç30 de profissionais especializados. aquisiçao de bens e serviços, dando·lhe 

condiçOes plenas de operaçao e funcionamento, objetivando a promoç30 da regularizaç30 das 

Unidades de Conservaç30 de Proteç30 Integral do INEA 

Objetivos especificos: Disponibilizaç3o de equipe técnica (na área jurldica e ambiental) e 

administrativa , fortalecendo e aprimorando os processos de regularizaç30 fundiária nas UC; 
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Suporte log fstico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; 
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Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio ~s atividades internas e 

externas do Núcleo 

Análise Hora/Homem: 

• Cobrança sobre a questão do seguro do DGPS; 

• Entendimento com o comprador responsável sobre o seguro da estaçao lotai; 

• Aprovação do remanejamento no sistema cérebro; 

• Resposta á coordenadora do projeto sobre as condições gerais do seguro; 

• Acompanhamento de emails sobre os carimbOS; 

• Conversa com o Jurldico a respeito da posição a ser tomada em relaçao ao sinistro do 

GPS, 

• Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF referente aos serviços 

prestados pela empresa UlIraserv durante o mês de Julho 2011 : 

• Registro no Sistema RM do pagamento referente aos serviços prestados pela empresa 

Ultraserv durante o mês de Julho 2011 ; 

• InteraçãO interna para levantamento dos valores dos Contratos e Aditivos da empresa 

Ultraserv em função da diferença de valores informados no Sistema Cérebro, sistema 

Track_U e sistema RM; 

• Recebimento da finalização do processo de sinistro do GPS, leitura do mesmo e envio 

a gerência; 

• Interação com a Gerência do Programa para verificação e correçao de erros de 

informação sobre valores do Contrato 057/2009 da empresa UlIraserv; 

• Reuniao interna sobre Retificação documentos equipe fixa: 

• Cópia de chave do automóvel Fiai; 

• levantamento de valores de seguro de Estação Total; 

• Cobrança e conversa por telefone com a empresa responsável pelo sinistro do GPS; 

• Cotação da solicitação de software Infer 32; 

• Contato por telefone com a representante da empresa Ultraserv, solicitando o envio da 

documentação trabalhista faltante referente aos serviços prestados durante o mês de 

Julho 2011 ; 

• Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF (nota fiscal) 9047 

referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Julho 

2011 ; 

• Recebimento e conferência da documentação trabalhista referente aos serviços 

prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Julho 2011 ; 
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• Envio em meio físico e conferência Junto a Assessoria Jurldica da documentação 

trabalhista referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de 

Julho 2011 ; 

• Registro do pagamento no Sistema RM da NF (nota fiscal) 9047 referente aos serviços 

prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Julho 201 1; 

• Envio de e-maU para a coordenadora sobre Dimensão do carimbo "Vale ememda â 

carmim" . 

4 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios 

Objetivo geral do projeto: RealizaçãO de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar 

uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios. 

Objetivos especificos : Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através 

da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para 

implementação do Plano de Manejo. 

Anâlise Hora/Homem: 

• Projeto Finalizado. 

5 • Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação 

terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande. 

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto de Requalificação e recuperação da Estrada 

de ligação entre Abraão e Dois Rios. 

Objetivos especificas: Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e 

pavimentação, estudos hidrol6gicos e projeto de drenagem, orçamento e Relat6rio Final. 

Anâlise HorafHomem: 

• Não houve movimentação neste perlodo. 

6 • Projeto: Defin ição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o 

espaço territorial constituldo pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual 

de Lazer de Paraty - Mirim 
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Objetivo geral do projeto: Defimr a(5) categorias(s) de Unidades de Conservação da 

Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituldo pela REJ e 

AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a 

reduçao dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à 

presença de comunidades tradicionais 

Objetivos específicos: Levantar os subsidias necessários para elaborar proposta de 

categona(s) de UC pra o território da REJ e da AElPM, contemplando as zonas de 

amortecimento terrestre e marinho; garantindo a participação efetiva das comunidades 

tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisêo, buscando reduzir os conflitos 

existentes e proporcionar condiçOes para valorizaçao e manutençao da sua cultura, bem como 

a efetiva proteçao dos remanescentes da Mata AUantica na reg iao. 

Análise Hora/Homem: 

• Acompanhamento de emails sobre o termo aditivo; 

• Sollcitaçao junto a Assessoria Jurldica de elaboraçao do 2° Termo Aditivo ao Contrato 

10412010 da empresa Igara Consultoria; 

• Elaboraçao de termo aditivo de prazo ao contrato da IGARA Consultoria. 

7 • Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de 

pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de 

visitantes), Implantação de infraestrutura urbana palsagtstlca e construção de 

alojamento destinado aos guarda·parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso. 

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efellva administraçao e operacionalizaçao da EEEP 

no ambilo dos objetivos de sua criaçao. cnar condiçOes propicias para o estabelecimento de 

um Núcleo de treinamento técnico e operacional da Diretoria de Biodiversidade e Áreas 

Protegidas, prestar apoio administrativo e operacional ao Centro de Primatologia do Rio de 

Janeiro. 

Objetivos especificos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para 

administraçao, pesquisa e visitaçao pública a partir da finalizaçao das obras do alojamento de 

pesquisadores execuçao de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de 

Visitantes e construçao de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim. implementaçao de 

projeto urbano paisaglstico. 

Análise Hora/Homem: 

• Nao houve movlmentaçao neste pertodo. • 
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8 • Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para 

implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos. 

Objetivo geral do projeto: Implantar a Sub~ede Teresópolis através da contrataç:'o de 

projetos de urbamsmo, arquitetura e paisagismo. 

Objetivos especificos: Elaborar diagnóstico e plano de ocupaçêo. projeto urbano-paisagrstico, 

projetos de arqUItetura e complementares. projeto de sinalizaçao. memorial descritivo, planilhas 

orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART. 

Análise Hora/Homem: 

• Acompanhamento de emails sobre o termo aditivo. 

9 · Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiârio da APA do Rio Guandu. 

Objetivo geral do projeto: Orientar a Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o 

Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu. 

Objet ivos especificos: Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o 

Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu. 

Análise Hora/Homem: 

• Projeto finalizado. 

10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25.000 

Objetivo geral do projeto: Final1zar a base topográfica na escala 1 :25000 (vertical e continua) 

do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificaçOes e do 

uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno. reambulação e estruturação 

para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de 

Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação 

inequlvoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010) 

Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1:25.000 (vetorial e contrnua) de 

todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para Sistema de 

Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e 

Municipais 
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• Registro no sistema Cedoc (Centro de Documentaçao) do Produto 2 do consultor Paulo 

Marcio Leal de Menezes - Contrato 052/2011 ; 

• Registro no sistema RM do Pagamento do Produto 2 do Contrato 05212011 do 

Consultor Paulo Márcio leal Menezes; 

• Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF (nota fiscal) 289 da 

empresa Engefoto referente á 3- Mediçao do Contrato 021/2011 ; 

• Registro no sistema RM do Pagamento da 3- Parcela do Contrato 021/2011 da 

empresa Engefoto Engenharia; 

• Elaboraçao do Recibo de Pagamento Pessoa Flsica referente ao Produto 2 do 

Contrato 05212011 e envio por e-mai1 para conferência do consultor Paulo Marcio Leal 

Menezes. 

11 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de 

Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG 

Objetivo geral do projeto: Prover I complementar infraestrutura de apoio para administraçâo, 

fiscalizaçâo e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforr:na I ampliação 

e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa 

necessario, que incluirá, além da administraçâo, alojamentos para funcionários e guarda

parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisaglstico 

do acesso e entorno imediato da edificação. 

Objetivos especlficos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetOnico, realizar os 

estudos preliminares de arquitetura e paisagismo. anteprojeto de arquitetura, urbano

paisaglstico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial 

descritivo, caderno de especificaçOes, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, 

maquete digital e entregar ART. 

Análise Hora/Homem: 

• Encaminhamento para o selor de compras a lisla curta . 

12 - Projelo: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de 

Guaratiba 
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Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e 

InSlalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessaria á 

unidade de Const!rvação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território . 

Objetivos especificas: Delimitação da reserva , controle e fiscalização contra a caça. pesca, 

entrada de animais de criação e ocupaçOes desordenadas e controle de acesso. 

Anãlise Hora/Homem: 

• Recebimento das artes das placas de sinalização; 

• Recebimento do TdR (Termo de Referência) para análise e encaminhamento do 

mesmo para o selor de compras 

13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal 

Montanhas de Teresópolls - RJ 

Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e 

implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópotis , visando á proteçêo de 

seus limites e entorno direto. 

Objetivos especificos: Implantar a sede e infra-estrutura básica para a gestao da unidade de 

conservação - UC; 

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; 

SenSibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação 

e as comunidades do entorno da Importância de uma unidade de conservação de proteção 

integral. 

Anãlise Hora/Homem: 

• Entendimento sobre os processos paralisados a pedido da coordenadora; 

• Analise de valor do veiculo adquirido para o projeto; 

• Reuni30 com o novo coordenador do projeto; 

• Contalo com o fornecedor e com a coordenadora do projeto para liberação dos 

veiculas para entrega; 

• Conversa com gerencia FMA e equipe sobre paralisação das compras conforme 

solicitado pela coordenadora do projeto: 

• Contatos e participação em reunião referente ao processo do pálio weekend 1.6 

comprado para o projeto. 
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Objetivo geral do projeto: Promover a Implementação do Parque Nacional do Itatiaia através 

de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preserVação do meio 

ambiente e os mteresses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as 

limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proleção Integral. 

Objetivos especificos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias á implementação do 

Parque através da revisão do Plano de Manejo, 

Análise Hora/Homem: 

• SolicitaçãO de remanejamento de recursos no sistema cérebro. 

15 • Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção 

Ambiental do Guandu 

Objetivo geral do projeto: Subsidiar a implementação da gestao da área de Proteção 

Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de 

Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental 

para a sua gestão 

Objetivos especificos: Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando 

construl·lo de forma participauva e implementar seguimentos prioritários do mesmo; 

Estruturação Básica da UC. 

Análise Hora/Homem: 

• Não houve movimentação neste perlodo. 

16 • Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de Infraestrutu ra para a 

Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC 

Objetivo geral do projeto: Prover infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e 

uso público através da elaboraçâo de projetos executivos para implantação da sede e estudo 

para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de 

visitantes, caféllanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda·parque do Parque 

Estadual da Serra da Concórdia. 

• 
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Objetivos especificos: Elaborar diagnóstico. plano de ocupaçao e estudos preliminares, 

projeto urbano-paisaglstlco, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial 

descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma. perspectivas, 

maquete digítal e entregar ART. 

Anâ\ise Hora/Homem: 

• Não houve movimentação neste perrodo. 

17 • Projeto: Elabora ção de Proj eto Execut ivo de Refo rma e Construção de Infraestrutura 

da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA) 

Objetivo geral do projeto: Prover I complementar infraestrutura de apoio para adminislraçao, 

fiscalizaçao e uso publico através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação 

das edificações existentes: p6rtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda

parques e galpao/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificaçao para 

casa do chefe e de um mirante na trilha d água, 

Objetivos especificos: Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos 

preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, 

paisagismo e complementares, memorial d~scritivo , caderno de especificaçOes, planilhas 

orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART. 

Anãlise Hora/Homem: 

• Análise e encaminhamento do TdR (Termo de referência); 

• Encaminhamento da lista do projeto para o setor de compras; 

• Chamada para manifestaçao de interesse para elaboraçêo do projeto executivo da 

reforma da Rebio Araras. 

18 - Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema 

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto Executivo para Implementaçêo do Parque 

Natural Municipal Jardim Jurema - São João de Meriti - RJ 

Objetivos especificas: Viabilizar o estudo para nortear a gestão dos recursos naturais do 

Parque e programar os investimentos necessários para tanto, conciliando, nesse processo, a 

conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região; 

• 
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Promover a participação da população tocaI, das comunidades fécníco-cientlficas e 

institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque) ; 

Preparar o diagnOstico ambiental , a proposta de zoneamento, as diretrizes e as 

recomendaçOes para a gestao da unidade de conservaçêo: 

Proporcionar condiçOes básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compOe 

o Parque, 

Atender as demandas que poderão surgir por parte dos futuros visitantes do Parque, das 

comunidades e do setor produtivo. assim como dos governos; 

Fortalecimento da proteção do ecossistema Mata Atlântica local. 

Análise Hora/Homem: 

• Não houve movimentação neste perlodo 

19 - Projeto REStO União 

Objetivo geral do projeto: Proporcionar, as pessoas portadoras de necessidades especiais, 

oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as 

atitudes necessarias para proteger e melhorar o meio ambiente. 

Objetivos especlficos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro 

de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; 

Contratar serviço de consultoria em interpretaçao ambiental para portadores de necessidades 

especiais. 

Análise Hora/Homem: 

• Contato com a SEA sobre o TCT para assinatura; 

• Comparaçao de versOes do lermo de reciprocidade da Reblo Uniao • leMBio. 

20 - Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal 

do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo. 

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de 

gerenciamento e manejo particrpatrvos, possibilitando assim, que este venha a atingir os 

objetivos pelos quais foi criado. 

Objetivos especlficos: Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do 

Mendanha 
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• Reunião com os coordenadores do projeto RJ de Plano de Manejo e fornecedor 

ganhador dos três processos; 

• Ajustes na Carta Convite a ser enviada para os fornecedores apresentarem propostas; 

• Verificaç30 da Carta Convite final e Cntério de analise das propostas para os projetos; 

• Troca de e·mails e conversa interna sobre envio da Carta Convite; 

• Procedimentos para envio da carta convite 58812011 para envio de 08 empresas; 

• Envio de Carta Convite e Solicitação de Manifestação de Interesse de empresas para 

participarem do processo de licitação para etaboraç3o do Plano de Manejo; 

• Envio de carta convite às empresas participantes do processo de elaboração do plano 

de manejo: 

• Preparação das cartas convite e seus anexos para o plano de manejo; 

• Leitura de e·mail sobre a carta convite, impressão e organização de documento no 

processo; 

• Follow Up com proponentes para consolidação do resultado do processo e envio a 

SMAC: 

• Preparatório para visita técnica; 

• Realização de VISita Técnica junto as empresas que manifestaram interesse em 

participar do processo de licitação; 

• Analise, consolidação e envio de e·mail sobre duvidas levantadas pelos participantes; 

• Visita técnica e relato da mesma aos demais compradores e a gerência FMA; 

• Reunião de análise das propostas técnicas e financeiras dos proponentes á realiz~ção 

do Plano de Manejo; 

• Ajustes nos relatórios de avaliação técnica para finalização da reunião para avaliaçao 

de propostas;. 

• Reunião de negociaçao junto aos representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro e 

representante da empresa DelZel para negociação de valores para fechamento de 

Contralos para elaboração do Plano de Manejo. 

21 - Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos 

Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo. 

Objetivo geral do projeto: Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açucar e da 

Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participalivos, possibilitando assim, que este 

venha a atlngi~ os objetivos pelos quais foi criado. 
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Objetivos especificos: Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do P30 

de Açúcar e da Urca. 

Análise Hora/Homem: 

• Reuniêo com os coordenadores do projeto RJ de Plano de Manejo e fornecedor 

ganhador dos três processos; 

• Ajustes na Carta Convite a ser enviada para os fornecedores apresentarem propostas; 

• Verificaç30 da Carta Convite final e Critério de análise das propostas para os projetos; 

• Troca de e-maUs e conversa interna sobre envio da Carta Convite; 

• Procedimentos para envio da carta convite 588/2011 para envio de 06 empresas; 

• Envio de Carta Convite e Solicitaç30 de Manifestaç30 de Interesse de empresas para 

participarem do processo de licitaç30 para elaboraçllo do Plano de Manejo; 

• Envio de carta convite às empresas participantes do processo de elaboração do plano 

de manejo; 

• Preparação das cartas convite e seus anexos para o plano de manejo; 

• Leitura de e-mail sobre a carta convite, impressão e organização de documento no 

processo; 

• FoUow Up com proponentes para consolidação do resultado do processo e envio a 

SMAC; 

• Preparatório para visita técnica; 

• Realização de Visita Técnica junto as empresas que manifestaram interesse em 

participar do processo de licitação; 

• Análise, consolidação e envio de e-maU sobre dúvidas levantadas pelos participantes; 

• Visita técnica e relato do mesmo aos demais compradores e a gerência FMA; 

• Reunião de anál i~e das propostas técnicas e financeiras dos proponentes á realização 

do Plano de Manejo; 

• Ajustes nos relatórios de avaliação técnica para finalização da reunião para avaliação 

de propostas;. 

• Reunião de negociação junto aos representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro e 

representante da empresa Delzel para negociação de valores para fechamento de 

Contratos para elaboração do Plano de Manejo. 

22 - Estruturação de Instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha 

e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo. 

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural 

Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibili tando 

assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados. 
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Objetivos especiflcos: Elaborar os Pianos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha 

e o Parque Natural Municipal de Grumari. 

Análise HoraJHomem: 

• Reunião com os coordenadores do projeto RJ de Plano de Manejo e fornecedor 

ganhador dos três processos; 

• Ajustes na Carta Convite a ser enviada para os fornecedores apresentarem propostas; 

• Verificação da Carta Convite final e Critério de anélise das propostas para os projetos; 

• Troca de e-maUs e conversa interna sobre envio da Carta Convite; 

• Procedimentos para envio da carta convite 58812011 para envio de 08 empresas; 

• Envio de Carta Convite e Solicitação de Manifestação de tnteresse de empresas para 

participarem do processo de licitaçâo para elaboraçao do Plano de Manejo; 

• EnvIo de carta convite às empresas participantes do processo de elaboraçao do plano 

de manejo; 

• Preparaçao das cartas convite e seus anexos para o plano de manejo: 

• Leitura de e-mail sobre a carta convite , impressão e organizaçao de documento no 

processo; 

• Follow Up com proponentes para consolidaçao do resultado do processo e envio a 

SMAC; 

• Preparatório para visita técnica; 

• Realizaçao de Visita Técnica junto as empresas que manifestaram interesse em 

participar do processo de licitação; 

• Anà1ise. consolidaçao e envio de e-maU sobre dúvidas levantadas pelos participantes; 

• Visita técnica e relato da mesma aos demais compradores e a gerência FMA; . 

• Reunião de anàlise das propostas técnicas e financeiras dos proponentes à realização 

do Plano de Manejo; 

• Ajustes nos relatórios de avaliaçao técnica para finalização da reuniao para avaliação 

de propostas;. 

• Reunião de negociaçao junto aos representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro e 

representante da empresa Oetzel para negociaçê!lo de valores para fechamento de 

Contraias para elaboração do Plano de Manejo. 

23 - Projeto para implantação d e estrutura flsica da área de proteção ambiental da bacia 

do Rio Macacú. 

Objetivo geral do projeto: Construçê!lo da sede administrativa da UC. com compra de 

equipamentos e mobiliàrio doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da ,:<PA 
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e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de 

conservação. 

Objetivos especificas: Consolidar e prover completa infraestrutura flsica para a APA da Bacia 

do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de 

estacionamento e ciclovia; 

Recomposiçao ambiental (mata ciliar) do entorno da sede. 

Análise Hora/Homem: 

• Não houve movimentação neste perlodo. 

24 - RevitallzaçAo da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque 

Estadual do Desengano. 

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalizaçao da infraestrutura ffsica da sede do PED, 

situada na érea do Horto Florestal Santos Uma em Santa Maria Madalena, visando a efetiva 

implementação da visitaçao do parque e implantaç30 da Trilha da Cascata que liga Santa 

Maria Madalena a São Fidells. 

Objet ivos especlficos: Consolidar e prover completa Infraestrutura de apoio para 

administração e fortalecimento da visitaçao a partir das obras de reforma; 

Intervenções na Trilha da Cascata; 

Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede: 

Mobillãrio e equIpamentos, mobiliario, uniformes e demais materiais. 

Análise Hora/Homem: 

• Recobrança ao INEA sobre a solicitação dos projetos executivos para reforma e 

adequação da sede e do centro de visitantes do Parque Estadual do Desengano; 

• Verificação de tamanhos dos uniformes e envio de e·mail ao fornecedor com ajustes; 

• Conferência da Planilha de Orçamentária referente á 21 Medição do Contrato 031/2011 

da empresa Saioron Construtora; 

• Realização de solicitação de cotação para o processo de aquisição de velculos 4x4 

junto as empresas Ford e Mitsubishi; 

• Analise dos processos e troca de e·mails com a Gerência FMA sobre Tela de projeçao 

e Tenda; 

• Procedimentos nos sistemas internos de compras para emissão de pedido de cotação 

para aquisição dos notebooks; 

• Troca de e·mails sobre aquisição de computadores; 
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Registro no sistema RM do pagamento da 21 Mediçao do Contrato 031/20 11 da 

empresa Saioran Construções; 

• Conferência da Planilha Orçamentária referente à 21 Mediçao do Contraio 031/2011 da 

empresa Saioran Construções; 

• Conferência da Planilha Orçamentãria referente ã 21 Mediçao do Contrato 03112011 da 

empresa Saioren Construções; 

• Contato com empresa de locação de veiculas para fechamento de alguns detalhes de 

valores solicitados pelo Inea; 

• Levantamento de preços e definiçêo de modelo de coturno a ser adquirido: 

• Contratação de empresa de locação de veiculo com motorista e combusUvel; 

• Conferência da Planilha Orçamentária referente ã 211 Mediçao do Contrato 033/2011 da 

empresa Irmãos Praia; 

• Regjstro do pagamento no sistema RM da 2' Medição do Contrato 033/2011 da 

empresa Irmãos Prata; 

• Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF 416 referente à 2' Medição 

do Contraio 033/2011 da empresa Irmãos Prata. 

25 - Obras para implantação da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos 

- urbanização do acesso, guarita e cercamento 

Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento e guarita/pórtico, além da urbanização 

do acesso, a fim de garantir meios para. a proteção necessãria à unidade de conservação e 

gestão efetiva sobre o território. 

Objetivos específicos: Delimitação da subsede TeresópoJis, controle e fiscalização contra a 

caça, entrada de animais de criação e ocupaçOes desordenadas e controle do acesso à UC. 

Anãtise Hora/Homem: 

• Recebimento e encaminhamento da lisla curta do projeto de obras do Vale da Revolta; 

• Ajustes e envio do Texto da Manifestação de Interesse para publicação. 

26 - Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obas de recuperação e 

aquisição de mobiliário e equipamentos 

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação 

publica, no âmbito dos objetivos da criação do parque. 
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Obj etivos especificas: Recuperar e consolidar a complela infraestrutura dos núcleos Pau da 

Fome e Piraquara provendo apoio para a adminislraçêo e fiscalfzaçêo do parque a partir de 

obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; 

Aqulsiçêo de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes. 

Análise Hora/Homem: 

• Encaminhamento da Questão da Nota Fiscal da Televisêo; 

• Encaminhamento de complementaçao das especificaçOes das aquisições; 

• Recebimento e encaminhamento para compras de complemento de informações para 

as aquisições; 

• Realizaçêo de sollcitaçêo de eOlaçao para o processo de aquisiçêo de veiculas 4x4 

junto as empresas Ford e Mitsubishi; 

• Análise do processo sobre uniformes; 

• Realização de novo processo de cotação de preços para os computadores solicitados 

pela coordenadora do projeto devido a alteração de especificação; 

• Prospecção de fornecedor de desumidificador, conforme nova' especificação enviada 

pela coordenadora do projeto: 

• Acompanhamento de entrega e envio das notas fiscais ao INEA para preenchimento 

dos termos de recebimento e aceite dos eletrodomésticos: 

• Follow up junto ao INEA para cobrança dos Termos de Recebimento e Aceite do: ar 

condicionado e bebedouros; 

• Contato com fornecedor de eletrodoméstico para confirmação de recebimento de 

pedido de compra; 

• Contato por e-mail e telefone com o representante da Mitsubishi no RJ, informando 

sobre a necessidade de inclusão de emplacamento, licenciamento e transferéncia dos 

veiculas no orçamento recebido; 

• Envio de comprovante de pagamento a Agromonte; 

• Contato por e-mail com o coordenador do projeto para envio das Propostas e Fichas 

Técnicas para aquisição dos velculos 4 x 4; 

• Baixa das notas fiscais de eletrodomésticos; 

• Realização de solicitação de cOlaçao para o processo de aquisição de 04 velculos 4 x 

4; 

• Realizaçao de cotação e colocação de pedIdo de compra para aquisição de 

desumidificadores; 

• Realização de novas cOlaçOes de preços para os computadores desklops e os 

notebooks devido a nova alteração de especificação; 

• Contato com fomecedor de eletrodoméstico para resolução de pendência de entrega 

de equipamentos; 

• Faturamento no sistema RM para a empresa Karl Kurz referente a Roçadeira; 
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• Procedimento no sistema RM e comum de compras para emissaô do pedido de 

eOlaçao 2011 .000264 - afiador elétrico para corrente motoserra. 

27 - Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe 

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteç30 do Parque Estadual Cunham bebe e da APA 

Mangaratiba por meio da implementaç30 de atividades integradas de planejamento, proteção e 

informaçao/comunicaçao, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a 

conseevaçâo do seu patrimOnio natu~1. inclu indo estratégias de 'geração de trabalho e renda 

para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento. 

Objetivos especificas: Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a 

APA Mangaratiba; 

Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba; 

Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC; 

Elaborar projeto para demarcação ffsica do PEC; 

Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e 

APA Mangaratiba; 

Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA; 

Formar e capacitar guias turlsticos locais do PECo 

Análise Hora/Homem: 

• Reunião interna quanto a aquisição de velculos; 

• Conversa intema sobre especificaçOes de imagens; 

• Contato por e~mait e telefone com o representante da Mitsubishi no RJ , informando 

sobre a necessidade de inclusão de emplacamento, licenciamento e transferência dos 

veiculas no orçamento recebido; 

• Contato por e~mail com o coordenador do projeto para encaminhamento das Propostas 

e Fichas Técnicas para aquisição dos velculos 4 x 4; 

• Encaminhamento das especificaçOes de imagens para a coordenadora do projeto; 

• Realização de solicitação de cotação para o processo de aquisição de 04 velculos 4 x 

4; 

• Reunião interna com o jurfdico sobre doação; 

• Contato por telefone e e~mail com a representante do ITPA orientado~a quanto ao 

procedimento para emissão de NF (nota fiscal) referente ao Produto' do Contrato 

064/2011 ; 

• Interação por telefone e e~maH com o coordenador do projeto para encaminhamento 

das Propostas para aquisição dos velculos Mitsubishi L2QQ 4 x 4; 
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28 - Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e 

fortalecimento de apoio administrativ%peracional destinados ao Parque Estadual da 

Ilha Grande 

Objetivo geral do projeto: PosslbiHtar melhoria efetiva no processo de administração e 

operacionalizaçao do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede 

e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados 

pela GEPRO/DIBAPIINEA e garantir a equipe administrativaloperacional condições plenas para 

o exercido das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade. • 

Objetivos especificos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de 

visité!ntes e Aquisição de equipamentos e mobiliario. 

Análise Hora/Homem: 

• Elaboração da Carta 584/2011 enviando Termo de Autorizaç30 de Inicio de Obra 

referente ao Contrato 08412010 da empresa OPC Desenvolvimento: 

• Registro da expedição em mãos da 3,- via do Termo de Autorização de Inicio da Obra 

referente ao Contraio 08412010 a responsável pela Supervisão no INEA. 

29 - Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de prote'ção ambiental da 

Bacia do Rio Macacu, 

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionaHzação da APA da 

Bacia do Rio Macacu no ãmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico 

que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como 

vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA. 

Objetivos especificas: Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano 

de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlàntica escrita no âmbito do projeto 

"Entre Serras e Águas" , encerrado em 2009. 

Análise Hora/Homem: 

• Cadastramento do coordenador do projeto no sistema cérebro. 
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30 - Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobillãrio e 

equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grandel Reserva Biológica da Praia do Sul 

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalizaçao, 

consolidando a Infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica 

Estadual da Praia Sul. 

Obj etivos especificas: Possibilitar a efetiva administraç30 e operacionalizaçâo da Reserva 

Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições 

propicias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP 

Anãlise Hora/Homem: 

• Análise do TdR (lermo de referência); 

• Ajustes e envIo do Texto da Manifestação de Interesse para publicaçao. 

31 - Projeto: Cercamento, sina lização e aquisiçlo de viaturas ~ Parque Estadual da Pedra 

Branca - PEPB 

Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de 

delimitação flsica, sInalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual 

da Pedra Branca. 

Objetivos especificos: Delimitação flsica da unidade na vertente Norte , visando a proteção de 

seus limites. controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de 

criação, ocupaçOes desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em 

andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobras através do 1610 na area 

destinada ao Parque de Carbono. 

Análise Hora/Homem: 

• Não houve movimentação neste perlodo. 

32 ~ Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do 

conjunto de UC estaduais que a compõem 

Objetivo geral do projeto: Criar o sIstema do ordenamento turlslico sustentavel da Ilha 

Grande. visando o manejo sustentavel dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na 
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ampla participaçao das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e 

na constituiçêo de um arranjo de gavemança para este sistema. 

Objetivos específicos: Construir o sistema de 9.eslão (estrutura e funcionamento) dos 

recursos oriundos das atividades turísticas para a suslenlabilidade econômico-financeira das 

unidades de conservação na Ilha Grande 

Anâlise Hora/Homem: 

• Acompanhamento da manifestação de interesse; 

• Chamada para manifestação de interesse pelo sile do Funbio; 

• Encaminhamento da prospecção de empresas para participação do projeto; 

• Recebimento das manifestações de interesse; 

• Envio das manifestações de interesse recebidas ao INEA 

33 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de 

recuperação e aquisição de Veículos. 

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração. operacionalização e visi tação 

publica , no ãmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo. 

Objetivos especificas: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificaçOes da 

UC, sendo urna do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a 

partir de obras segundo projetos de construçao e reforma. 

Análise Hora/Homem: 

• Encaminhamento de modelo de TOR (Termo de referência) projeto executivo; 

• Encaminhamento de modelo de especificação para velculos; 

• Reunião com os coordenadores do projeto de Nova Iguaçu; 

• Verificação da nova demanda de projeto encaminhada pela SEA; 

• Reunião com a secretária de Meio Ambiente de Nova Iguaçu e o coordenador do 

projeto para esclarecimentos sobre a documentação e os procedimentos do Funbio; 

• Encaminhamento de modelos de PdT (plano de trabalho) e CFF (cronograma flsico 

financeiro) para o coordenadora do novo projeto de Nova Iguaçu. 

34 - Estruturação para gestão e uso público do Parque Natural Municipal de Petrópolis 
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Objetivo geral do projeto: Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de 

seus recursos e sua disponibilização para o uso público. 

Objetivos especificos: 

1 - Dotar a U.C. de condições adequadas a sua gestão permitindo o .controle sobre sua área, 

do acesso ao seu interior e de sua zona de amortecimento. 

2 - Dotar a U.C. de estrutura adequada ao uso público da área anlropizada. 

3 - Estruturar a U.C. de modo a possibilitar a realização de ações diversas e de pesquisas, 

aporando também outras unidades do Municlpio e do Mosaico na consecução de trabalhos que 

fortaleçam a conservação na reg ião. os corredores e o mosaico. 

Análise Hora/Homem: 

• Reunião com o coordenador do projeto para esclarecimentos de dúvidas. 

35 ~ Provisionamento de Fundos RF - SEA 

Análise Hora/Homem: 

• Não houve movimentação neste perlodo. 

36 • Provisionamento de Fundos RF • INEA 

Análise Hora/Homem: 

• Alterações no sistema cérebro do Projeto Provisionamento de Fundo para 

Regularização Fundiária , de acordo com o solicitado pelo INEA; 

• Reformulação da planilha de Regularização Fundiária, de acordo com os novos dados 

encaminhados pelo INEA; 

• Acessos aos responsáveis para visualização do projeto provisionamento de 

regularização fundiária; 

• Verificação. solicitação. inserção no sistema, pedido de inserção das guias para TI 

(tecnologia da Informação) e aprovação das solicitações no sistema referente as guias; 

• Acompanhamento e resposta de emails sobre as guias encaminhadas; 

• Elaboração de cana para encaminhamento das guias de regularização fundiária pagas; 

• Procedimentos de recebimento de guia judicial para pagamento; 

• Realimentação da planilha de regularização fundiária , 
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• Supervisão dos projetos; 

• Acompanhamento e aprovaÇao processos de compras. 

GERENCIA 00 PROJETO 

• leitura e resposta de emalls ; 

• Aprovação de algumas solicitações no sistema cérebro: 

GY...
. 
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• Atualização da planilha de novos aportes de recursos dos empreendedores; 

FUNBIO 

15 .. : .. 

• Recebimento de documentos e encaminhado ao CEDOC (Centro de Documentação); 

• Registro no sistema Mantis sobre posslveis acenos no sistema cérebro FMA; 

• Verificação com o setor de compras sobre a doação dos bens adquiridos para os 

projetos; 

• Análise dos SOEs (Declaração de gastos) juntamente com os projetos lançados no 

sistema cérebro; 

• Solicitação ao setor de compra para encaminhamento da previsão de Desembolso dos 

projetos FMA; 

• Finalização a resposta do oficio sobre a Contralaçao de dois arquitetos para apoiar ao 

INEA. Email encaminhado ao INEA e estamos no aguardo; 

• Cadastramento de usuário no sistema cérebro FMA; 

• Solicitação de abertura de conta corrente para empreendedores; 

• Atendimento aos usuários através de skype e telefone; 

• Acompanhamento de demandas no setor de compras; 

• Conversa com o NCCA sobre os pedágios; 

• Reunião interna sobre andamento dos projetos e situação atual; 

• Contato com a coordenadora dos projetos especiais da COPE sobre doação e assunto 

relativo a contratação de arquitetos; 

• Verificação de planilha encaminhada pelo setor de compras com a situação de todos 

os projetos: 

• Elaboração do relatório de limesheel referente ao mês dejulho/2011: 

• Verificação com o financeiro sobre prestação de contas dos projetos e ajustes a serem 

realizados; 

• Retorno de férias , por isto a necessidade de leitura geral dos emails pendentes; 

• Arquivamento de vários oficios encaminhados pelo INEA; 

• Encaminhamento de lista de todos os projetos FMA para CEDOC (Centro de 

Documentação); 

• Contato com a SEA sobre novo projeto com Rio de Janeiro . 

• 
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UNIDADE OPERACIONAL - COMPRAS 

• Previsão de desembolso dos projetos FMA; 

• Reunião Interna para leitura dos oficios 103 e 174 encaminhados pelo INEA; 

• Atualização no sistema Track_U das informaçOes sobre os contratos em andamento; 

• Conferência dos registros dos protocolos, recibos e envio para pagamento junto ao 

Financeiro, 

• Baixa de protocolos e encaminhamento aos demais compradores; 

• Leitura de e-mails e resposta aos de fácil resolução; 

• Baixa de previsão de desembolso; 

• Conversa interna sobre contratação de consultoria sobre terceirizaçao; 

• Ajustes. consolidação e envio de relatórios para prestaçâo de contas do Convênio SEA 

HH - Julho de 2011 ; 

• Atualização e envio dos status dos protocolos em andamento no setor de compras; 

• Efetuando pagamento de passagens aéreas, dando baixa no sistema e lançamento de 

valores reais no sistema cérebro; 

• Ajustes nos Relatórios para prestação de contas do Convênio SEA HH· Julho de 2011 ; 

• Revisêo final dos Relatórios para prestaçêo de contas do Convênio SEA HH . Julho de 

2011 , 

• Atuallzaçêo de históncos no sistema cérebro e organizaçêo de processos. 

UNIDADE OPERACIONAL - FINANCEIRO 

• Tiragem de cópias para a prestaçao de contas do convênio SEA e devoluçêo da 

documentaçêo para o arquivo; 

• Lançamento dos pagamentos do projeto; 

• Digitalizaçêo de documentos para prestaçêo de contas; 

• Conferir documentos para a prestação de contas do perlodo de 04/2011 a 0612011 ; 

• Criaçêo de centro de custo para projetos novos; 

• Emissão de guia de ISS e entrada no sistema Fluxus referente ao Imposto relido si NF; 

• Análise e aprovação Prestação de Contas do empreendedor CSA 2 referente abril a 

junhol2011 ; 

• Analise e aprovação Prestação de Contas do empreendedor COMPERJ referente abril 

a junhol2011 , 

• Analise e aprovaçâo Prestação de Contas da SEA referente Julho 2011; 

• Execução dos pagamentos. adiantamento e diánas do projeto; 

• Impressão de extratos para a conciliação do mês de junho/2011 ; 

• Conciliação bancária dos empreendimentos; 

• Busca de documentos no movimento para prestação de contas mês 0712011 ; 
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• Conferir SPs (Solicitação de pagamento) para prestaçâo de contas do mês 07/2011 ; 

• Controle de pagamentos; 
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• Criação de contas contébeis no RM Fluxus e RM Saldus referente a bancos/Aplicaçao 

e contas do passivo do Projeto Barra Mansa; 

• Apropriação contábil; 

• Baixa contábil: 

• Conferência e aprovação de pagamentos; 

• Abertura de Conta para empreendedores: 

• Informação de credito dos empreendedores; 

• Separar documentação e colher assinaturas dos gestores do Funbio; 

• Conferir SPs (Solicitação de pagamento) assinadas e organizar documentos para 

prestaçao de contas: 

• Abertura de caixas e etiquetas para arquivamento dar documentação referente ao 

perfodo de 04/2011 a 0612011 ; 

• Separar SPs (Solicitação de pagamento) do mês 07/2011 ; 

• Conferência de impostos junto ao setor de Compras; 

• Emissão de relatório de impostos recolh idos e conferência dos darfs; 

• Preenchimento no programa da DCT F Mensal 06/2011 para posterior envio e emissão 

da Declaração e do recibo de entrega. 

UNIDADE OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO 

• Reserva de sala para reunião interna; 

• Serviços externos para levar e buscar documentos no tNEA; 

• Elaboraç3o de planilha de rateio, emissão da Solicitação de Compra e faturamento das 

despesas com cartório; 

• Cadastramento de contas do fundo FMA CSA 2 no Banco do Brasil; 

• Elaboração de planilha de rateio, emissão da Solicitação de Compra e faturamento das 

despesas. com Correios (Confitec); 

• Solicitação de compras, lançamento nos sistemas de compras e reembolso de taxi; 

• Cadastramento de conta corrente no Banco do Brasil: 

• Colagem recibos do caixinha; 

• Xerox de solicitações de pagamento. 

ASSESSORIA JURíDICA 

• Elaboração de carta de envio do termo de doação 010/201 1 e entendimentos internos 

sobre o termo anterior enviado pejo JNEA; 
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• Entendimento dos oficios 103 e 174 com Daniela Albuquerque sobre Termos de 

Doação e Contratações consultorias e terceirizaçao: 

• Entendimentos internos sobre Termos de Doação (discutido na reunião de 

Coordenação e com representantes do INEA); 

• Leitura e análise de procedimentos internos; 

• Separação da doação ao INEA em 4 termos de doação diferentes, de acordo com cada 
• 

projeto; 

• Inserção de dádos no sistema referentes aos termos no sistema de doações. 

• Entendimento com a SEA sobre aditivo convênio e TdR (Termo de Referência) 

arquitetos; 

• Impressão, chancela e coleta de assinatura nos termos de doação 010, 012, 013 e 

014/2011 a ser encaminhado ao INEA; 

• Entendimento interno sobre reembolso aos funcionários do INEA de pedágios nas 

estradas; 

• Elaboração de nova carta encaminhando os termos de doação n" 010, 012, 013 e 

014/2011 ao INEA e explicando o fluxo das doações; . 

• OrientaçOes à gerência sobre carros adquiridos. para o INEA no ãmbito do FMA, para 

resposta sobre cobrança de pedágios de veiculo; 

• Entendimentos internos sobre contratação de terceirizados no ãmblto do FMA. 

• Verificação de nova redação dos termos de doação a serem enviados ao INEA; 

• Entendimentos internos sobre mudança de c[áusulas em Termos de Doaç'ão. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO - CEDOC 

• Arquivamento de processos de compras como consultoria, produtos, entre outros no 

sistema cérebro CEDOC (Centro de Documentação); 

• Expedição e arquivamento de documentos recebidos; 

• Registro e digitalização de documentos recebidos como produtos de consultoria , 

oficios , TRA (Termo de Recebimento e Aceite). Carta convite, entre outros; 

• Análise de documentos do FMA para melhorar controle de expedição de documentos. 

UNIDADE OPERACIONAL - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

• Atualizaçao do ambiente de produção; 

• Acerto na base de dados referente a baixa das diárias; 

• Verificaçao da solicitação em duplicidade de valor executado no insumo diária; 

• Verificaçao de cancelada de protocolo, pois o valor não estava estornando para o CFF; 

• Fazer uploads para o Cerebro FMA. 
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• Correção do problema em que a fonte de recurso oriunda de solicitaçOes do Cérebro 

FMA-RJ está usando "Fundo Mata Atlantica-RJ"; 

Sistema GRCA (Ges tão de Recursos de Compensaçáo Ambiental) 

• Criação da base de dados do sistema GRCA na Locaweb e execução de script; 

• Analisando demandas novas para o sistema, 

• Criação de scripts. testes e preparaÇao para Implantação da nova versão: 

• Implantaçt\o no servidor de produção da nova vers:'lo do sistema. 
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Nome Histórico Valor Data do Pgto Pago Por Solicitado Por 

Espólio de Etelvina 
A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 
da llrirlca - PESET -CSA - Reserva de Regularização Fundiária - Protocolo: 10.310,00 08/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 

Ribeiro Reis e outros 
2011080515243689 - Nº Processo: 00062134120118190031 

espólio de Etelvina 
A122 - Pagamento da reg.ularlzação fundiária do Parque Estadual da 5erra 
da Tlrirlca - PESET -CSA · Reserva de Regularização FundiáriCl - Protocolo: 19.0S0,OO 08/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 

Ribeiro Reis e outros 
2011080S16301589 - N!tProcesso: 00062090420118190031 

Sislon consultoria de 
A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 

Sistema l TOA 
da Tlririca - PESET -CSA - Reserva de Regularização Fundiária - Protocolo: 13.300,00 12/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 
2011081111340689 - Nº Processo: 00062930S20118190031 

A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 
Aneide de Souza Bueno da Tirlrlca - PESET -CSA - Reserva de Regularização Fundiária - Protocolo: 2.330,00 12/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 

2011081111511789 - N2 Processo: 00062896S20118190031 

Espólio de Etelvlna 
A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 

da llririca - PESEI -CSA - Reserva de Regularização Fundlá ria - Protocolo: 52.900,00 12/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 
Ribeiro Reis e outros 

2011081111543289 - N2 Processo; 00062125620118190031 

Espólio de Etelvina 
Al22 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 

da llrlrlca - PESET -CSA - Provisionamento de Fundos RF - Protocolo: 12.106,00 25/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 
Ribeiro Reis e outros 

2011082417431989 - Ng Processo: E-07/50S.60S/2010 

Sérgio Rodrigues de 
A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 

da nrlrica - PESET -CSA - Provislonamento de Fundos RF - Protocolo: 4.980,00 2S/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 
Freitas 

2011082417464S89 - Ne Processo: E-07/505.613/2010 
Al22 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 

Georges Abbas EI Kareh da Ttririca - PESET -CSA - Provlsionamento de Fundos RF - Protocolo: 169.080,00 25/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 
2011082417503489 - N9 Processo: E-07/506.478/2010 

Espôllo de Etelvina 
A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 
da llririca - PESET -CSA - Provlsionamento de Fundos RF - Protocolo: 51.678,00 25/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 

Ribeiro Reis e outros 
2011082417530989 - N!! Processo: E-07/505.57S/2010 

Espólio de Etelv!na 
A122 - Pagamento da regularização fundiá ria do Parque Estadual da Serra 
da Ttrlrica - PESET -CSA - Provislonamento de Fundos RF - Protocolo: 6.96S,OO 25/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 

Ribeiro Reis e outros 
2011082417S52089 - N!! Processo: e-07/S05.561/2010 

Espôlio de Etelvina 
A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 
da Ti ri rica - PESrr -CSA - Provlsionamento de Fundos RF - Protocolo: 79.046,00 2S/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 

Ribeiro Reis e outros 
2011082417564489 - N!! Processo: e-07/S05.572/2010 

Jo~o Gonçalves Vieira 
A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 
da llrirlca - PESET -CSA - Provlsionamento de Fundos RF - Protocolo: 10.900,00 25/08/11 FMA • CSA 2 (Thyssen) INEA 

Neto 
2011082418003889 - N!! Processo: e-07/505.604/2010 

-Espôllo de Etelvina 
A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 
da Ttrlrica - PESET -CSA - Provislonamento de Fundos RF - Protocolo: 89.090,00 25/08/11 FMA - CSA 2 (Thyssen) INEA 

Ribeiro Reis e outros 
2011082418042489 - N'l Processo: E-07/50S.569/2010 

Espólio de Etelvina 
A122 - Pagamento da regularifação fundiária do Parque Estadual da Serra 
da Ttririca - PESEI -CSA - Provisionamento de Fundos RF - Protocolo: 19.929,00 2S/08/11 FMA - CSA 2. (Thyssen) INEA 

Ribeiro Reis e outros 2011082418074589 - N!! Processo: E-07/S0S.603/2010 
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Ata de Visita Técnica realizada em 12/08/2011 

Referência: Parque Natural Municipal do Mendanha. 

Objeto: Contratação de Consultoria PJ Especializada para elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Natural Municipal do Mendanha - Carta Convite nO 588/2011 

Objetivo: Vista técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local. 

Presentes 

Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Nome 

San ia Peixoto 

Isabera Lobato 

Pelo Funbio: 

I Nome 

Pelas empresas convidadas: 

Nome da empresa Nome do representante 

Arvorar/ IPE Marcelo WiQman 
Oetzel Consulting lorena Falda 
Ecossistema Gisele 
Plantuc Raoni 
Si nus Vitae Fernando Massato 
Senografia Ltda Gabriela de Lima 

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições, peculiaridades locais e 
esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado. visando a elaboraçao das propostas até a data de 
2310812011 , os participantes descritos acima se reuniram na sede do Parque Natural Municipal do 
Mendanha em BangulRJ. 

1 Abertura 

o local marcado para o encontro foi a sede do Parque Natural Municipal do Mendanha em 
Bangu/RJ és 09hOOmin, As 06 (seis) empresas supracitadas chegaram ao encontro no horário 
determinado. 

Foram feitas as devidas apresentações das empresas ao representante do Funbio, do INEA e do 
gestor da Reserva, Sr. Aparecido 

Fundo Brasilei ro para a 8 iodlvcrsidade 
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2. Informes 
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A visita técnica teve inicio às 09:15 min e foi conduzida pela Sra. Sania Peixoto e Isabela lobato 
da SMAC, com apoio do gestor da Unidade, Sr. Aparecido. Os representantes das empresas 
fIZeram reconhecimento do terreno. 

3. Pontos relevantes abordados pelos participantes 

Não há levantamento alual de quantidades de arrendatário. apesar de haver uma grande 
expansão. As empresas devem prever em suas propostas um levantamento de moradores do 
entorno, bem como a expansão de arrendalârios. 

Não há dados de ocorrências criminais dentro do Parque. Será necessária uma pesquisa junto a 
secretaria de segurança publica para obter estas informações. 

Há uma integração muito incipiente com o entorna. Agentes ambientais selecionadas fazem uma 
interação com a publica visitante, porém não há educação ambiental na Parque. 

Pode-se propor a criação de trilhas ou outras atividades para usa pUblica visando valorizar o 
Parque. 

Um das maiores problemas da região é a Produção Agrlcola na ârea de encosta sendo expandida. 
com destruição de terra nativa. Outros problemas relacionados são: Segurança, controle de usa 
público. falta de educação ambiental, expansão de moradia irregular. 

Zona de Amortecimento deverâ ser definida no Plano de Manejo. 

Foi sugerido pela Sonia Peixoto que seja feita uma proposta de aproximaçao da polftica de 
fiscalização e polltica de segurança, considerando o zoneamento do Parque, onde sua redondeza é 
composta por comunidades , refletindo na segurança publica do Parque. Elaborar projeto de proteçãO 
ao visitante e a biodiversidade. • 

~ importante que seja feito um estuda sabre a capacidade de visitantes que o Parque suporta, 
considerando as épocas do ano. Há uma piscina de uso publico que deve ter seu acesso controlado. 

Deverá constar na proposta um mapeamento dos empreendimentos de telecomunicações e rede 
elétrica da região, fazendo com que minimizem os impactos dos problemas gerados e evitar danas 
continuados. 

4 . Pendências (pendências/responsáveis/quando, relacionar se for o caso) 

• Não há. 

5. Fotos: 

• Não se aplica. 
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