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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETAR IA DE ESTADO DO AMB IENTE

OFic IO SEAlSSE N"06 /20 12

Rio de Janeiro.

1Ode janeiro de 2012

Ref: So licitação de reembolso n" 01212011
referente ao período 0111012011 a 31 / 10/2011
Senhora Secretaria-Geral.

Aprovada a 12° so li citação de reembolso do Convênio nO00312009, envio anexos os seguintes
documentos:

•

,

C ópia do Parecei" Técnico nn12 da Com issão de Acompanhamento e Fiscalização do
Convt!nio

1)0

03/2009. aprovando a prestação de contas do Funbio refe rente à execução

do com.·ênio no
•

pe~íodo

de 01 / 10/2011 a 31/ 1012011.

C ópiôl da SolicihH;ão dl' Reembolso nOOIl/201 t, em itida pelo Funbio. no valor de
R$5 \.733.20 (cinquenla e um mil setecentoS c trinta e três reais c vinte centavos),
aprO\ada pelos membros da Comissão. a ser debitada da conta da CSA (referente ao

I'CCA 11/2007). haja vista que apenas recursos desta conta foram executados em
projetos até o momento.

Atenciosamente,

lima. Sra.
ROSA LEMOS DE SÁ
Secretaria-Geral do FUN 1310
Rua VoluTltârios da Pátria. 286. 50 andar. Botafogo
CEP 22 .270-014. Rio de Janeiro. RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEC RETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do COllvênio ll o0J/l 009
PARECER TÉCNICO N(> 12

Assunto: Solicitação de reembOlso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação.
manutenção e controle do Mecanismo para Conservaçao da 8iodlversidade do Estado do Rio de
Janeiro durante o periodo de 01 /10/2011 até 31 /1012011
Referência: ConvênIO n003l2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo
BrasIleiro para a Blod lverSldade (FUNBrOl. com inlerveniência do Instituto Estadual do Ambiente
(INEA) , para operação , manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da
Blodl'JerSldade do Estado do Rio de Janeiro
A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio n003/2009 (Processo E07/000 574109). designada pela Resolução SEA n° 158, de 21 /0712010, publicada no DOERJ de
22107/2010. e modificada pela Resolução SEA n" 193, de 17/01 /2011 , publicada no DOERJ de
24/01 /2011 . tem a observar
1 A prestação de contas relativa ao perlodo de referência encontra~se de acordo com o Anexo 02
do Convênio 00312009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em
unidades de conservaçao). a fi 276. cabendo destacar
Foram ex'ecutados no periodo RS47 1.394,12 (quatrocentos e setenta e um mil,
trezentos e noventa e quatro reais e'Cloze centavos) dos recursos da CSA (TCCA
n01112007 ) em projetos (Total sem incluir o montante gasto em reg ularização
fundiária), conforme planilhas anexas as tis 1297 a 1304 - "Demonstrativo da
Alocação de Recursos e Execução dos Projetos· apresentada pelo Convenente
(Funbio), restando por executar cerca de RS18 .8 milhões nos projetos em
desenvolvimento ã época Oestes , conforme relatórios "Posição dos Processos
em Compras· âs fls. 1305 a 1311 , cerca de RS16 milhões encontravam-se
comprometidos ou em vIas de, sendo R$5 milhOes em processos de
contratação/compra, R$10 ,4 milhões comprometidos em contratos em execução e
R$609 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de
entrega.
b Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 18
meses, estima~se uma execuçao de recursos da ordem de RS6,3 a RS9,4 milhões
no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA na segunda faixa de
execuçao de recursos (entre RS3 ,4 e R$8 milhOes semestrais) - Vide Anexo 02 do
Convênio 003/2009 (Faixas , de execuçao de recursos em projetos de
investimentos em unidades de conservaçao), a fi. 276.
c. Neste perlodo foram executados em processos de regulanzação fundiarla do
INEA R$210 603 ,00 (duzentos e dez mil. seiscentos e três reais) provenientes da
compensaçllo ambiental da CSA (TCCA n01112007) conforme relatóno
~ Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiaflas· à fi 1339
d A planilha de custos da prestaçao de contas do período (fi 1273) perfaz o valor
total de R$51 .733,20 (clnquenta e um' mil setecentos e ·trinta e três reais e vmte
centavos), Desta, verifica-se reduçao de 20% em relaçao ao mês anterior
(setembro de 2011 l , sobretudo devido a variação no centro de custo "jurídiCO e
supervisão", que após grande Crescimento em setembro. retornou ao patamar de
agosto
.
e. Para melhor compreens30 das atividades realizadas pelo Convenente , encontra ~
se anexado às
1316 a 1349 relatório descntlvo das atiVidades realizadas por
prOjeto no periodo em analise.
f. Os custos relatIVOS as viSitas de campo, auditoria, gestao de ativos e
equipamentos estão em conformidade com a 2° faj)::a de cus~os .
g. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual , correiO, taxi e cartório estão
detalhados nas notas fiscais e demais documentos às
·1274 a 1295.
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Com issão de Acompanham ento e Fiscalização do COllvênio 11°03/2009
2. No perJodo foram depositados R$1 .S35.574 ,63 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil,
quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos) no Instrumento Financeiro de
Compensação Ambiental. provenientes de 5 Termos de Compromisso de Compensaçao
Ambiental (TCCA) com desembolsos no periodo. de um total de 25 TCCAs sendo gerenciados
pelo Convenente, conforme demonstrativo as fls. 1312 e 1313 Ressalte·se que destes 25
TCCAs. 16 haViam qUitado suas obrigações de depósitos anteriormente ao periodo em análise.
Além dos depósitos, a aplicaç:to financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de
RS4S2 .414 ,59 (quatrocentos e cmquenta e dois mil, quatrocentos e catorze reais e cinquenta e
nove centavos) no perfodo
3 Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram·se em conformidade com
a cláusula qumta , paragrafo segundo, do Convênio n00312009 , autorizando·se a Solicitação de
Reembolso nO01212011 (à fi. 1296) no valor de R$51 .733 ,20 (cinquenta e um mil setecentos e
tnnta e três reais e vinte 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.

RIO de Janeiro,
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Nome Fundo Brasil eiro para a Biodiv ers idade

Endereço largo do Ibam, , - 6 0 andar - Rio de JaneIro - RJ - 22271 -070
CNPJ 0353744310001-04
InscnçAo Estadual Isento
Solicitação de Reembolso nO01 212011

e um
11

de reembolso da Importância aCIma

a reposição de custos operadonals

dos Recursos da Compensação Ambiental - Mecanismo para Conservação da
Bioçjiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA
Em conformidade com a cláusula quinta , parágrafo segundo do lermo de convêmo nO
I
entre SEA e FunblO em 29 de dezembro de 2009 e aditivo, apresentamos os
relaltvos â gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão
de 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011 de. acordo com planilha de custos
i
Ambiente e com Indic açã'o da origem dos recursos (Em preendimento/Empreendedor)

103.537.443/0001-04 1
FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIOOIVERSIOAOE.
l.rgo do Ib.m, 1 ~ 6 t. And .
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Rio de Janeiro. 30 de novembro de 2011 .
Ao Senhor
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Polftica e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA
Av. Venezuela nO 110 - 5° andar

ASSUNTO : 12' Solic itação de reembo lso do Convenio SEA 003/2009
Prezado Subsecretário,
Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação , bem como para complementar a instrução do
Processo Administrativo os seguintes documentos:

1.

Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do
Anexo ll;
Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados em outubro de 2011 ;
Solicitaçao de reembolso nO 012/2011 ;
Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de outubro de 2011 ;
Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de
outubro de 2011 ;
Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio , infonnado as entradas de recursos, os
rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada
empreendimento no ultimo dia útil da data da prestação de reembolso. Quando da criação do
Instrumento Financeiro Fiduciário, o Funbio incluirá o relatório do gestor de ativos;
Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao periodo de outubro de 2011:
Relatório com pagamentos de regularização fundiária .
Ata de visita técnica de campo ocorrida em de outubro de 2011.

11.
111.
IV.
V.
VI.

VIL
VIII.
IX.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

~ o SCL\.N\..~ ~ l

Q...\..AAC).\.

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Largo do IBAM. 1 60 andar 22271-070

Tel (5521) 2123·5313
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/10/2011 a 31/10/2011

Em conformidade com a c.láusula quinta, parágra fo segundo do termo de convênio n9 003/2009 celebrado entre 5EA e Funbio em 29 de
dezembro de 2009 e seu adi tivo, apresentamos para aprovaçilo os custos relativos ti gestllo e e)(ecuçilo dos recursos de compensação
ambiental sob nossa gestao no perlodo de 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011 de acordo com a planilha de custos
demonstrallva anexo ao convênio (anex02).

Cenarlo e ~ ecução entre 3,4 e 8 milhões
Horas
Reil!lz:.d:.s

~

~

o

N

•
o
~
,
~

5

o

Gerenciamento do projeto
Compras e contratações
Fmilnceiro
Tc. Informação
Adm e comunicaçllo
Juridico e supervlsllo
Total egulp'e no periodo
Custo com Visitas de campo (mensal)
Auditoria (mensal)
Gestão de ativos (mensal)
EqUipamentos (mensal)

180,00
196,25
147,50
35,00
38,25
80,25
677 25

NIde peuoas
"OI equipe em
te mpo pardal-

Equtvalente de
equipe dedicada
por mês

3
3
8
2
6
6

1,07
1,17
0,88

0,21
0,23
0,48
4,03

280<1

.

Total Geral
Custos Variáveis
Custos de chamadas de licitação
Plano de comunicação
capacltaçào de gestores
Assist. Técnica monitoramen to
Consultores ad hoc (incluindo apoio ti CCA/RJ), por espeCialidade

R$
R$
R$
R$

4.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00

Obs. 4

Reembolso de custos extras có la de com rovantes em anuo)
Prestação de serviço de hospedagem em servidor vinual dedicado periodo de 01/ 10/11 à 30/10/11
Correio
Taxi/ Cartório
'Total a Reembolsar

R$ Total
Realizado

R$ Hora
74,90
57,50
42,81
63,25
45.38
111,47

R$
R$
R$
RS
R$
R$

13.482,00
11.284,38
6.314,48
2.213,75
1.735,79
8.945,47

,$

43.97?,~

R$
R$
RS
R$

1.200,00
1.250,00
4.200,00
850,00

R$

51.47585

•

-

R$
R$
R$
R$
R$

·
·

-

·

RS
R$
R$
R$

25735
6<l,OO
86,2S
11 1.10

R$

51.733,20

• NIl de pessoas na eq uipe em tempo parcial· é o número de funcioná rios do Fun bio q ue dedicam parte do se u t
implementação do mecanismo.
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Nome: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Endereço Largo do Ibam, 1 - 6° andar - Rio de Janeiro - RJ - 22271 -070
CNPJ : 03537443/0001 -04
Inscrição Estadual Isento
Solicitação de Reembolso nO012/2011
Vator : R$ 51 .733,20 (Ci nquenta e um mil setecentos e trinta e três reais e vi nte centavos).
Solicitação de reembolso da importância aelma referente a reposiçào de custos operacionais para
execução dos Recursos da Compen sação Am bienlal - Mecan ismo para Co nservaçã o 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 ambiental sob nossa gestão no
perrodo de 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011 de acordo com planilha de custos
demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).
Condições de pagamento' Com aprovação/autorização da SEA - Secretaria de Estado do
Ambiente e com indic ação da origem dos recurs os (Empreendimento/Empre endedor)
Local e data: Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2011

103.537.443/0001-041
FUNDO BRASILEIR O PARA
A BIOOIVERSIDADE.

.I.
n-

~

Largo do Ibam , 1 - 6 11. And .

I

LMAITA - CE P 2 2.2 7 1.0: : , j
. RIO DE JANEIR O · RJ

-

Assinatura e canmbo
Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento Transferência para o Banco Brasil
Agência 1769·8 Conta Corrente 212 .001 ·1
l l via Cliente

21 via Contabilidade

I unoJ n n n , .. I~It·" I)u .... ~ Ililllll , . n ;,t:.. le
1.-1 \~~~11~12J-5.1'~1 ~ .."

Ru~ \ "Iun'..r,,,, .la
,5~21)1111-51i.1

31 via Faturamento

l'a'"J. ~!:Itl 5~ J n..l<ll 1~:71,'\"" I{I(l ,(.- J ~n,"fO lU U"",I
IUnh,,,.,hml>lnor,,,bt \''''\' lunh"'Qr)lhr

Consolidado · Demonstrativo d a Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

~

~ Se"e~d.

Res umo de execução (pagame ntos efetuado s) no per íodo

FU NBIO

do Ambie nte

15 ....
~

Convenio SEA 003/2009
Periodo da execu ção : 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011
Coluna

1
EmpreendlmenlofTCCA

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 1112007
FMA - RJ COMPERJ (Pelrobrãs) - 0312010
FMA· RJ GrOla Funda Transoeste (PMAJ) · 07/2010
Tol al Geral

2

3

4

5

6

Varar lolar aprovado pela Camara
de Compensação Amblenlal do
Estado do Ala de JaneIro - CCA

Despesas efeluadas no
perlodo 30/0312010 a
30/09/2011

Despesas efeluadas no
período 01 /1012011 a
311101201 I

Valor 101al execulado

Valor 10lal a execular

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
RS

R$
R$
R$
RS

R$
R$
R$
R1.

37 .913094,30
5.90 1.974.28
1.905,534,78
45.720 .603,36

17.285.742,15
1 100,000,00

18,385,742,15

681.997,12

-

681 .997,12

17.967 .739,27
1.100.000,00

19.067.739 ,27

"""

19945355.03
4.801 .974 ,28
1.905,534 ,78
26.652.864,09

)
h
:y l/Vl,~

Demonst rativo da Aloca çã o de Re cu rso s e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetu ados) no periodo po r projeto
Convenio SEA 00312009
Termo de Compromisso de Compensação Ambienta! n9 1112007
FMA· RJ CSA 2 (Thyssen)
Periodo da execucâo: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011
Coluna
2

,

Projetos aprovados pela Camara de
CompensaçãO Ambiental do Estado do Rio de
Janeiro· CCA
Projeto Aelorço Operacional da Unidade de
Coordenação das Compensações · UCC
04.15.04.0001
Projeto Estrulura do Núcleo de Regularização
Fundiária das Unidades de Conservação de
Proteção Integral Adminístradas pelo IEF/ RJ NUAEF
04.15.04.0002
Projeto Programa Estadual de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural· APPN
04. 15.04.0003
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA
Tamoi06 - APA Tamoios
04.15.04.0004
Projeto deliniçao de ca tegoria de UnIdade de
Conservação na Natureza. para o espaço
territorial constituldo pela Reserva EcológIca da
Jualmga e pela Área Estadual de lazer de Paraty
Mirim • Recategorização REJ
04.15.04.0005
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e
Projeto Executivo Completo para Implantação da
Subsede Teresôpohs do Parque Estadual dos
Três Picos - Prol. Exec. V. Revolta
04 .15.04.0006
Projeto para Elaboração do Projeto Execullvio de
AequaJiflCação da ligação terreSTre entre as Vilas
do Abraão e Dois AIOS na Ilha Grande - Pro).
Exec. Eslr. 2 Aios
04. 15.04.0007

CFF

~
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3

4

Despesas efetuadas no
período 3010312010 a

Despesas eletuat1as
no período
01 /1012011 a

3OI09J2{) "

5

6

7

Valor executado

Valor a executar

Stalus

31 /1012011

AS 252.833,06

R$ 252.833.06

RS 0,00

RS 252.833,06

R$ 0,00

Finalizado

AS t 03.983,92

RS 103.983,92

AS 0,00

R$ 103.983,92

AS 0.00

Finalizado

AS 29.458,40

AS 29.458,40

AS 0.00

AS 29.458.40

RS 98.893,00

RS 94.007 ,70

RS 0.00

AS 94.007,70

AS 4.885,30

AS 249.373.00

AS 174.561 ,10

RS 74.811 .90

AS 249.373,00

RSO ,OO

AS 200.000,00

R$ 133.600,00

AS 0,00

R$ 133.600.00

R$ 66.400.00

RS 249.398. 16

R$1Q4. 160.00

AS 37.200.00

R$141.360,OO

R$108.038 ,16

AS 0.00 FInalizado

Em
andamento

Finalizado

Em
andamento

Em
andamento

Demonst rativo da Alocação de Recur sos e ElIecução dos Projetos
Resumo de ellecução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto
ConvenlO SEA 00312009
Termo de CompromiSSo de Compensação Ambiental n9 1112007
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)
Periodo da ellecucio; 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011
PrOjeto para conclusão das obras de
infra estrutura fisica do alojamento de
pesquisadores, recuperação das edificações
existenles (sede admlnistralJlla e cenlro de
visitantes), implantação de infraestru tura urbana
RS 1.068.780,94
paisaglslica e construção de alojamento
destinado aos guarda-parques na Estação
Estadual Ecolôgica do Paraiso - Reforma e
Obras EEEP
04.15.04.0008
Prolelo para Reconhecimento Fundiâno da APA
do A IO Guandu - Rec. Fundiário APA Rio
Guandu
04.15.04.0009
Projeto ESlruMa do Núcleo de RegUlarização
Fundiâtla das Unidades de Conservação de
Proleção Integral Administradas pelo IEF/AJ NUREF 2
04.15.04.0010
Projeto Programa Estadual de Reservas
Particulares do Patnmônio Natural - APPN 2
04.15.04.0011
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de
Reforma e Construção de Infraestrutura para a
Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de
Guaratlba • Exec. Reforma e Const_ RBAG
(G uarallba)
04 .15.04.00 12
Projeto para elaboração do Prolelo ExecutiVo de
Reforma e Construção de InlraeSlfu!ura para a
Sede da Aeseva Biológica de Araras - ABA Exec. Aeforma e Cons!. RBA (Araras)
04 .15.04.0013

~ S~reta
g~ Amblente
....
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Em

A$ 409.876,70

R$ 278.268,48

AS 688.145,18

A$ 380.635,76 1 andamento

A$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,001 Cancelado

A$2. t37.981 ,74

A$996.404 ,17

AS 1.092.94

A$ 997.497,11

A$1.591.971 ,89

AS 750.732,46

AS 0.00

A$ 750.732,46

A$ 841 .239,43 1 andamento

A$ 215.000.00

R$ 0.00

AS 0 .00

A$O,ao

A$ 215.000,001 andamento

A$ 230.000.00

A$O.OO

AS 0.00

R$ 0,00

A$ 230.000.00, andamenlo

R$ 1.140.484,631

d

Em

an amemo

Em

Em

Em

p

Demonst rativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental n~ 1112007
FMA· RJ CSA 2 (Thyssen)
Periodo da execu,.ão: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011
Projeto para elaboração do Projeto EltecutJVo de
Construção de Infraestrutura para a Sede do
Parque Estadual da Serra da Concórdia· PESC •
RS 90.000.00
Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)
04. 15.04.0014

~Seu"l"'"

du Ambiente

~

FUNBIO

lS ..

RS 44.900,00

AS 0,00

AS 44.900.00

AS 45.100.00

AS 409.145.00

AS 104.700.38

AS 0.00

AS 104.700,38

AS 304.444,62

AS 853.683.10

AS 643.793.45

AS 0,00

A$ 643.793,45

AS 209.889,65

Delimitação de Unidades de Conservação
Municipais· Escala 125000· Delimitação de
Ucs Municipais
04.15.01.0017· SEA

AS 4.466.030.00

AS 1.220.303,87

AS 0,00

AS 1.220.303.87

AS 3.245.726.13

Programa de Implantação e Fortalecimento do
Parque Natural Municipal Montanhas de
Teresópolis· AJ . Implantação e Fortalecimento
PMonle
04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolls

AS 1.298.531,87

RS 415.044,26

R$ 0,00

RS 415.044,26

RS 883.487.61

AS 565.061.70

RS 165.498.80

RS 0.00

R$ 165.498.80

RS 399.562.90

AS 2.517.880,92

AS 1.427.210.15

R$ 16.726,80

RS 1.443.936,95

A$ 1.073.943,97

PrOjeto de Elaboração do Plano de Manejo e
Estruturação da Área de Proteção Ambientai do
Aio Guandu· Elab. P M e Estrut uração APA Aio
Guandu
04.05.04.00 15
Projeto para Cercamento e Sinalização da
Reserva BiológJca e Arqueológica de Guaratiba •
ABAG • Cercamento e Sinalização da ABAG
04.15.04.0016

Projeto para Revisão do Plano de Manejo do
Parque NacJonal de l!atiaJa· Parna itatiaia
04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade
ICMB IO
Projeto Revitallzaçao da Sede e FortalecImento
da Estrutura de ApoIO à ViSItação do Parque do
Desengano· Parque Estadual do Desengano
04.15.04.0020

,

ft
,,".

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamenlO

...V----

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Convenlo SEA 00312009
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental n' 1112007
FMA . RJ CSA 2 (Thyssen)
PeriOdO da execucão : 01 de outubro d e 2011 a 31 de outubro de 201 1
PrOjeto Fortalecimento do Parque Estadual da
Pedra Branca! Obras de Recuperação e
Aquisição de Mobiliários e Equipamentos·
RS 782.903.25
Fortaleciment o PE Pedra Branca
04.15.04.0021
Projelo Ações Prlontárias para a Implantaçao do
Parque Estadual Cunhambebe . PE
A$ 1.518.883.69
Cunhambebe 04. 15.04.0022

~

SM,em" i.
do Amb iente

®

FUNBIO

15 ~ "~".

AS 644.945.98

AS 21.204 ,00

A$ 666.1 49.98

AS ' 16.753.27

AS 212.583 ,50

AS 0 ,00

AS 212.583.50

AS 1.306.300.19

Projeto Obras de Aeforma da Sede
Administrativa! Centro de Visitantes e
Fortalecimento de ApoiO Administrativol
Operacional destinados ao Parque Estadual da
Ilha Grande· Obras e Fortalecimento PEIG
04.15.04.0023

AS 901 .817.08

A$O ,OO

ASO.DO

AS 0.00

R$ 901.817.08

Projeto para Implantação de Estrutura Ffslca da
Área de Proteção Ambiental da BaCia do AIO
Macacú · APA do Rio Macacú
04. 15.04.0024 • SEA

AS 2.987.363.67

AS 391 .324 .39

AS 0 ,00

A$ 391.324 ,39

AS 2.596.039 ,28

AS 284.700.00

AS 0.00

AS 14.235,00

A$ 14.235.00

A$ 270.465.00

Elaboração do Plano de Manejo dos Parques
Naturais Municipais da Prainha e de Grumari •
Elaboração PM dos Parques da Prainha e de
Grumari
04.15.04.0026·
SMAC

A$ 221 .950.00

A$ 0.00

A$ 11.097,50

A$ 11.097 ,50

AS 2 t O.852.5O

Estruturaçao de instrumentos de gestão para o
Parque Natura! MuniCipal do Mendanha através
da Elaboração do Plano de Mane)o •
Estruturação de Gestão para o Parque
Mendanha
04. 15.04.0027 · SMAC

RS 335.150.00

RS 0.00

AS 16.757.50

RS 16.757,50

A$3t8.392.50

Elaboração do Plano de Maneio do Monumento
Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca •
Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar
04.15.04.0025 · SMAC
e da Urca

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

r

1- ~

"

\

Demonstrat ivo da :tI.locação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto
Convenio SEA 003.12009
Termo de Compromisso de Compensação Amblenlal

n~

{®

~ 'H_O"
U~oAmblente

1112007

FUNBIO

15. ",,"~

FMA • RJ CSA 2 (Thyssen)
Periodo da execucão; 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011

Obras de reforma da subsede e alojamento e

aquisição de mobíliário e equipamentos para o
Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva
Biolõgica da Praia do Sul· Obras Rebio Praia do
Sul
04.15.04.0028
Delimitação da subsede Teresópolls. urbanização
do acesso, guarita e cercamento· Obras Vale da
Revolta
04.15.04.0029
ProJetos · Subtolal
Provisionamento de Fundos AF · INEA
04.15.03.000 1
Provlsionamento de Fundos RF· SEA
04. 15.03.0002
TOTAL • Va lores alocados até 31
outubro/2011

Em

AS 863.619.23

AS 0,00

AS 0.00

AS 0,00

A$ 863.619.231 andamento

AS 278.378,37

R$O.OO

A$ 0,00

AS 0,00

AS 278.378,37

RS 24.802.771,99

RS 8.319.922,29

AS 471.394,'2

RS 8.791.316,41

RS 1 6.ot I .455,58

AS 12.574.642,31

AS 8.430.139,86

A$ 21 0.603,001

AS 8.640.742.861

A$ 535.680,00

AS 535.680,00

A$ 0,001

AS 3.933.899,451

Em
andamento

.,..
.. . ;

..

. .'
,

de

AS 37.913.094,30

AS 17.285.742 ,151

"f.

AS681.997,121

A$ 535.680,001

A$

o,Ol ;: ~,:;

A$ 17.967.739,271 AS 19.945.355.03 :,; '.

o valor alocado do INEA pata a Regulallzaçâo Func1iáfla é de AS 13.000.000.00 contorme ATAS
lO' e 25' da CCA oconldas em 20 de leverelro de 2008 e 04 de maio de 2()10
respecllVamenle $ando que RS 425.357.69 loi executado na geslão anterior ao Fvnbio. lIcando IXIm o saldo de RS 12.574.642.31 .
Pro;elo UCC O valor Orlgmal do CFF' de RS 2528Jô.32. sando QUa RS 252.8JJ,06loi e~9CUtado. ficando asSIITlUITI saldo de RS 3.26 quo volta para o saldo h/o. pa,a ser alocado com outro
prOjelo.
ProlOl0 NUREF O valor o'iglnal do CFF é de RS 136. 123,14 pala o~ewçào de abtiJ a junho de 2010 (eslendeu-5e ale Julho de 2010). sendO que R$ 103.983,92 101 e~eeull1do. ficando assIm um
saldo da AS 32.139.22 que volta para saIcIo 11'110. para ser alocado com outro projelo.
Profeta RPPN O v~1of onglnal do CFF é cio RS 55.819.00 para e~ecução do abril a Junho de 2010 (eslenóe11-se alé julho de 2()10), sendo que. RS 29.458.40 toi e~CCI.Ilado. fICando assim !,Im saldo
de AS 26.360.60 que voha para saldo h/e. para ser alocado IXIITI OUltO ptOjOI0.
Projeto Ree. Fundlirlo APA RIo Gu.l'Idu: Foj cancelado de acordo com o OFlcIOIINENDI8AP n' 203 datltdo em 17I08I201011 ATA 31' da CCA datada em 2010412011 , o valor original do CFF
AS 200.000,00 volla a se. saldo Hwe. para ser alocado IXIITI oulro ptojelo.

:;"?-~.

Demonstrativo da Alocação d e Rec ursos e Execu ção dos Projetos
Resumo d e execução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto
Convenio SEA 00312009
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental ni 03/20 t O
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)
Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011
Coluna
1
2
Projetos aprovados pela Camara de
Compensação Ambiental do Estado do Rio de
Janeiro - CCA
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e
Autonom ia de Custeio do Conjunto de UC
Estaduais que a compõem - Sustentabilidade
UCs Plllha Grande

~

FUN810

15 ':0"":
3

4

Despesas efetuadas
Despesas efetuadas
no periodo 30/03120tO no periodo 01 / 10/20t 1
a 30/09/20 11
a 31/10/2011

CFF

®

5."".rl.

do Ambiente

5

6

7

Valor executado

Valor a executar

Status

,

Em

A$

672.004,28

A$ 0,00

A$ 0,00

A$ 0,00 AS

672.004,28

A$

229.970,00

A$ 0,00

A$ 0 ,00

A$ 0,00 A$

229.970 ,00

RS

901 .974,28

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00 RS

RS 5.000.000,00

A$ 1.100.000,00

A$ 0,00

A$ 1.1 00.000,00

...• .:-r..
...
.....
li.... ·:.
AS 3.900.000,00
.
- ... .

RS 5.901.974,28

RS1.100.000,00

AS 0,00

RS 1.100.000,00

RS 4.801 .974,28

andamento

04. 15.07.0001
Projeto para Elaboraçao de SIG e Plano de
Manejo d a Área de Proteção Ambiental da Bacia
do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu

04.15.07.0002
Projetos - Subtotal
Provisionamento de Fundos RF · INEA

04.15.03.0001

TOTAL

-

Valores
outubro/201 1

alocados

atê

31

de

901.974,28

Em
andamento
.~

....

~-

'-~

'I'... o!..,..

~... u ...:
c
..;.~
".
.,' .'

.

o valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31 ~ Reunião · 20 de Abril de 20 11 da CCA

-R

..,. ~

.. \

.

.•..

'

Demonstrati vo da Alocaç ão de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
CorlVenio SEA 003/2009
Termo de Compromisso de Compensação Ambienta! n; 08/2010
FMA - AJ Grota Funda Transoeste (PMAJ)
Período da execução: 01 de outubro de 201 1 a 31 de outubro de 2011
Coluna
1
2
Projetos aprovados pela Camara de Compensação
Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA
Projeto de Cercamento, slnahzação e aquisição de
viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra
Branca

CFF

~

~

",,,"do

FUNBIO

do Ambiente

1 5 ~ '~".i
4

3

Despesas efetuadas
Despesas efetuadas
no período 22112/2010 no período 01 /1012011

a 30/09/2011

5

6

7

Valor executado

Valor a executar

Status

a 3111012011

R$ 1.905.534,78

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.905.534,78

RS 1.905.534,78

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 1.905.534,78

04. t 5.05.0001

-

TOTAL
Valores
outubrol 2011

alocados

ate

31

de

Em
andamento

_.-

~....,.".

Consolidado de Process os em Compras
Convênio SEA 003/2009

da Amb iente

1

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) · 11/2007
FMA - RJ COMPERJ Petrobrás - 03/2010
FMA - RJ Grata Funda Transoeste (PM RJ) • 07/20 10
Tota l Gera l

FU NB IO

15 :'· ••

Período data base 31 /1012011

Empreend lmentolTCCA

{@J

2
Solicitações em Compras
(em andamento)

RS
RS
RS
R$

2.632.839.34
672.004,28
1.855.534,78
5.160.378,40

RS
RS
R$
RS

3

4

Comprometido

Comprometido
(Contratos em

609.242,22

.
.

609.242,22

RS
RS
RS
RS

5
Va lor total em
execução

andament~l

10.414.7 18,67
.

.
10.414.718,67

RS
RS
RS
RS

13.656.800,23
672.004,28

1.855.534,78
16.184.339,29

{@>
FUNBIO
Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro·
FMAlRJ - CSA2
Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011

1)

Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos

NI!

Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra

Branca

processos

Método
Shopping I

21

Direta

Valor CFF (R$l

26.677,66

Projeto de Est ru turaçao do Núcleo de
Regularização Fundiária · NUREF

4

Shopping /
Dire ta

Projeto Execut ivo de Reforma e Const rução
Reserva Biológica de Araras

1

Shopping

230.000,00

Projeto Executivo de Reforma e Construção
Reserva Biológica e Arqueológica de
Gua r atiba

1

Shopping

215.000,00

Obras e Fortalecimento Parque Estadual da
Ilha Grande

Qualidade e

1

Preço

6 27,44

804. 199,17

Obr as Reserva Biológica da Praia do Sul

1

Quali dade e
Preço

728.055,25

Obras Vale Revolta

1

Qualidade e
Pr eço

278.378,37

Implantação e Fortalecimento PMonte
Teresopolis

20

Shopping {
Direta

33.072,65

Estação Estadual Ecológica do Parai!.o

1

Shopping

131.936,65

Parque E!.tadual do De!.engano

6

Shopping{
Dir eta

184 .892,15

Total

57

.

2.632 .839,34

RESUMO
Tem po Medio Tem po médio
Esperado
em compra!.

Método

Qte .
Proce!.sos

Valor Total CFF
por Método

Valor Médio

Qualida de e Preço

03

1.810.632,79

603 .544,27

60 dias

20 dias

Direta
Shopping

07
47

45.467,24
776.739,31

6.495,32
16.526,37

10 dias
30 dias

74 dias
228 dias

Total

57

2.632.839 ,34

P;lgm~

1 de 4

{@
FUNBIO
Projeto Mecanismo para Con servação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro ·
FMAlRJ - CSA2

Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011
08SERVAÇÓES :
•

01 Processo Contratação Direta com 276 dias - Cont ratação de PJ para elaboração
de Proj eto Executivo Desengano no valor de R$ 45.000,00. Ainda não tivemos retorno

do INEA para proceder com esta contratação.
•

20 protocolos de Teresôpolis com cerca de 209 dias - Diversos itens estão
aguardando autorização do Gestor do Parque para proceder com a aquisição.

2.1) COM PROMETIDO : Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega

Projetos

I

pagamento

NI processos

Método

Valor (R$)

1

Direta

94,6

Projeto Cercamento e
Sinalização da Reserva
Biológica e Arqueológica de
Guaratiba - RBAG

1

Shopping

27.388 ,00

Fortalecimento do Parque
Estadual da Pedra Branca

7

Shopping

16.421,10

Parque Estadual do
Cunhambebe

2

Shopping

156.875,00

Parque Estadual do Desengano

10

Shopping

t 6.436,80

Projelo Cercamento e
Sinallzacão de Pedra Branca

1

Shopping

362.625,00

Reforma e Obra EEE Parafso

1

Direta

13.777,00

RPPN 2 • Convênio

2

Shopping

15.624,72

Implantação e Fortalecimento

PMonte Teres6polis

Tot al

25

609 .242 ,22

RESUMO

Processos

Valor Total por
Método

Valor
Médio

Direta

02

13.871,60

6.935,80

Tempo
Médio
Esperado /
processo
10 dias

Shopping

23

595.370.62

25.885,68

30 dias

25

609.242 ,22

Método

To t al

'lt.

Tempo real
médio em
compras
19 dias
85 dias

Pagma 2 de 4

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

+

POSição dos processos em Compras na data de 31/10/2011
2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento
Valor Pendente

N'

de Pagamento

parcelas

(RSI

a pagar

Previsão
Térmi no
Contrato

Assinatura

Valor Total do
Contrato (R$)

0 1/04/10

1.271 .093 ,09

559.059.07

10

jul/ 12

01 /04/10

1.736 .225,78

758.912,52

11

jun/ 12

24/08/10

167.000 ,00

33.400,00

1

Dez/I !

0 1/09/10

248.000,00

106.640,00

3

Janl12

01 /03/2011

89.800 ,00

44 .900,00

2

Jan/ 12

13101 / 11

825.321 , 14

181.527,69

1

Nov/ l 1

15103/11

4.249.607,00

3.090.128,73

5

Mar/ 12

Plano de Manejo
itatiaia

03103111

498.329,04

398 .663,24

6

Set/12

Reforma e Obra
EEE Paraiso

14/03/11

935.367,72

322 .972,94

1

DeZ/li

25/03111

1.623.664 ,23

521501 ,10

2

Jan/ 12

28/03111

461 .695,28

160.544 ,96

1

AgO/ II

3010 5/11

158.400,00

129.254 ,40

4

Mai/2012

Projetos
RPPN 2 - C onvênio
Servicos PJ\
~~REF 2 • (Serviços

PJ
Projeto Executivo
Inlraestrutura Vale

da Revolta · PE Três
Picos (Consultoria

Data de

PJ)

Projeto Executivo
Estrada Dois Rios -

PE Ilha Grande
(Consultoria PJ)

Projeto Exec.
Construção PESC
Serra da Concórdia)
Cercamento da
Reserva Biológica e
Arqueolôglca de
Guaratiba . RBAG
Delimitação de
Unidades de
Conservação

MuniciDai~ (PJ)

Revitalização e
Fortalecimento da
estrutura do PE
Desengano (PJ)
Revilahzação e
Fortalecimen}o da
Trilha e Guaritas do
PE Desengano
Delimitação de
Unidades de
Conservação
MuniCipais (PF) +
Valor INSS

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

Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011

I~(ea de Proteção da
Bacia do Rio

19107/11

2.781.834,02

2. 162.596,52

7

Mar/2012

11 /07/11

1.346.950,00

1.144.907,50

16

Set/2012

19/09/2011

335. 150,00

318.392,50

8

19/03/20 12

19/09/2011

284.700.00

270.465,00

7

19/0312012

'9/09/2011

221.950,00

210.852,50

7

19103/20 11

17.235.087,30

10.414.718,67

Macacu
Ações Prioritárias
para a implanlação
do Parque Estadual
Cunhambebe
Estruturação de
Gestão para o PNM
Mendanha
Elaboração do Plano
de Manejo do MNM
Pão de Açucar e
Urca
Elaboração do Plano
de Manejo do PNM
da Prainha e
Grumari

Total

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31 /10/2011
Solicitações em Compras
Pedidos de Compra fechados

R$

2.632.839.34
609.242 ,22
10.414.718,67
Contratos em andamento (Á pagar)
Valor Total 13.656.800,23

{®
FUNBIO
Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro •
FMAlRJ - COMPERJ (Petrobras)
Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011

1)

Soli citações em Co mpras (EM ANDAMENTO)
N!i! processos

Projetos

Mé todo

Va lor CFF (RS)

Shopping I

02

Sustentabilidade UCs Plllha Grande

Total

Qualidade e
Preço

02

672.004,28

672.00428

RESUMO

Método
Qualidade e Preço

Shopping

Total

Qte.

Processos

01
01
02

Tempo Médio Tempo médio
Esperado
em compras

Valor Total CFF
por Método

Valor Médio

663.679,28

663.679,28

60 dias

88 dias

8.325,00

8 .325,00

30 dias

88 dias

672.00428

2) CO NSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS
Processos em Compras em 31 /1012011

Solicitações em Compras
Pedidos de Compra fechados
Contratos em andamento

Valor Total

AS
672.00428
0,00
0,00
672 .004 ,28

Pá,ina 1 d! 1

FUNBIO
Projeto Mecanismo para Conservação da Biod lversidade do Estado do Rio de Janeiro FMAlRJ - Grata Funda Transoeste (PMRJ)
PoSiçãO dos processos em Compras na data de 31/10/2011

I}

Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)
Proje tos

N!? processos

Mêtodo

02

Shopping

Projeto Fort alecimento e Obras dos núcleos
Plraquara e Pau da Fome e do PE Pedra

Valor CFF (RS)
1.855.534,78

Branca

02

Total

1.855.534,78

RESUMO
Qte _

Valo r Total CFf

Processos

por Método

Shopping

02

1.855.534,78

Total

02

1.855.534,78

M et odo

Valor Medio

927 .767,39

2) CONSOLIDADO
COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31110/20'1
Solicitações em Compras

1.855.534,78
0,00
0,00
Valor Tolal 1.855.534,78

Ped idos de Compra fechad os
Contratos em andamento

A$

Tempo M édiO Tempo médio
Esperado
em comp ras
30 dias

06 dias

Convenio SEA 003;2009
Mecanismo para a Consarvaçao óa BiodlYerslóaóe do ESlaclo do Rio ele Janeiro· FMA
s.<'f't",,~

.... AmblenH'

~
FUNB I O

15 "
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1 - O valor
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da compensaçao
da compensação
da compensação
da compensaçao

ambientai fl9 04/2008 da empresa
amb,ent<ll n' 01/2011 da empresa
ambientai n' O?J20ll da empresa
amblentat n' 11f2009 da empresa

Brascan SPE RJ-S 5 A está em branco. pois naO recebemos O TCCA.
Petróleo BraSileiro S.A. - Pelrobrás esta em branco, pais não recebemos o TCCA.
6rascan SPE AJ -S SA esta em bfanco. poIS não recebemos o TCCA.
Cenllo de Tratamenl0 de Reslduos de l1aboral lida está em branco. pais não lecebemos o TCCA .

-R

• Nota e~pllca1Jva: Nas canlas aCima foram ef'lCofltladas divergências no cálculo cio IR prOlelado das aplicações financeiras em COB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil S.A 1.1 fOI
notificado sobre o oc:omdo e esta prOlliClenciando as correções necessânas. tão logo lenhamos acesso aos exllalOS bancârlos corrigidos efetuaremos as correções necessárias nos relat6r1os
de controle
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I • O Yalor c1a compensaçáo amblenlal nt
2· O valor da compensação ambientai n·
3· O Valor da compensação ambientai nt
" • O valor da compensaçao ambientai n'

0412008 da empresa Brascan SPE RJ·5 SA eslá em manco. pois não recebemos o TeCA.
01 /2011 da empresa Petróleo BraSileirO S.A. . Pelrobrãs eslá em branco. poiS não recebemos o TCCA.
02l20tl da empresa Bfascan SPE AJ·5 S.A. está em branco. pois não recebemos o TCCA.
11/2009 da empresa Centro de Tralamento óo Roslduos de Itaborar lida está em bfanco, pois nAo recebemos o TCCA.

• Nota explICatIVa Nas conlaS aCima loram encontradas dlVergél'lClas no cálculo do LR prO)8tado das aplicações financeiras em CDB (ias çontas do FUN810. O Banco do Bras,1 S.A Já 101r'IO\Jlicado sobfe o
ocorrido e eSlá prOVlde-nctando as correções neccss:lf!as. lão logo tenhamos aeéSSO aos edralos bancánoscorrigldos efetuaremos as correções necessánas nos relatótlos de controle.

RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/10/2011 a 31/10/2011

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 compensações ambientais.
Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental,
financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos
projetos gerados a partir de medidas compensatórias;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.
Análise Hora/Homem:
•

Projeto Finalizado.

2 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular –
RPPN
Objetivo geral 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 específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e
administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.
Análise Hora/Homem:
•

Conversas internas e externas sobre documentos para faturamento da Ultraserv pagamento referente ao mês de setembro de 2011;

•

Entendimento com o fornecedor Ultraserv sobre pagamento das notas fiscais 9184 e
9185 - competência mês setembro/2011;

•

Encaminhamento ao INEA a digitalização das notas fiscais 9046 e 9092 - Ultraserv Competência 07/2011 e 08/2011.

3 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF
Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através
da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe
condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das
Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.
Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e
administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF;
Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e
externas do Núcleo.
Análise Hora/Homem:
•

Alocação de crédito para cartão ticket car e resolução de problemas com relação ao
crédito realizado;

•

Solicitação de alteração de nome na solicitação de diárias;

•

Entendimento e análise sobre a devolução de diária que necessita ser estornado para o
Cronograma Físico Financeiro e no sistema RM;

•

Análise da solicitação de diária para pagamento de combustível;

•

Entendimento com o fornecedor Ultraserv sobre pagamento das notas fiscais 9184 e
9185 - competência mês setembro/2011;

•

Conversas internas e externas sobre documentos para faturamento da Ultraserv pagamento referente ao mês de setembro de 2011.

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 específicos: 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.
Análise 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 específicos: Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e
pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, orçamento e Relatório Final.
Análise Hora/Homem:
•

Conferência junto à contabilidade dos impostos sobre a NF-e 030 (nota fiscal) referente
ao Produto 03 do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;

•

Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Produto 03 do Contrato
084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;

•

Registro no Sistema RM do pagamento da parcela 3/6 do Contrato 084/2010 da
empresa DPC Desenvolvimento.

6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o
espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual
de Lazer de Paraty – Mirim
Objetivo geral do projeto: Definir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da
Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e
AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a
redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à
presença de comunidades tradicionais.
Objetivos específicos: Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de
categoria(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 decisão, buscando reduzir os conflitos
existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como
a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.
Análise Hora/Homem:
•

Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) dos Produtos 05, 06 e 07 do
Contrato 104/2010 da empresa IGARA Consultoria;

•

Conferência de impostos DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sobre
as notas fiscais de serviços IGARA, para efetuar os pagamentos.

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 paisagística e construção de
alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso.
Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da EEEP
no âmbito dos objetivos de sua criação, criar condições propícias 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 específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para
administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de
pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de
Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de
projeto urbano paisagístico.
Análise Hora/Homem:
•

Envio ao INEA a lista dos itens orçados para aquisição, para que os mesmos aprovem
a compra;

•

Preparação e envio de pedido de compra aos fornecedores: Bortolini, DELL, Compra
Fácil, Tok Stok, Casa & Vídeo, Shopping Matriz dos materiais solicitados pelo
coordenador do projeto;

•

Contato com fornecedores de mobiliário indicados pelo INEA para solicitação de
proposta;

•

Desenvolvimento de fornecedores, realização de cadastro e negociação da logística de
entrega;

•

Adiantamento do pagamento do pedido de compra, colocado junto ao fornecedor Tok
Stok;

•

Verificação e acompanhamento do processo de compras;

•

Reunião com os fornecedores Etna, Toque a Campainha, Casa e Vídeo e Etna para
realização de orçamento de mobiliário e utensílios;

•

Conversa telefônica e troca de e-mail com os fornecedores sobre aquisição de
mobiliário;

•

Negociação com fornecedor Tok Stok para aquisição de novos mobiliários;

•

Contato com fornecedor Toque a Campainha para confirmação de pagamento e
obtenção de informações de entrega dos produtos adquiridos;

•

Envio de documentação ao fornecedor DELL para revalidação de cadastro do FUNBIO;

•

Desenvolvimento de fornecedores para aquisição de utensílios domésticos, cama e
mesa, louças;

•

Confirmação de entrega dos materiais comprados nos fornecedores;

•

Nova solicitação de cotação na Etna para mobiliário;

•

Negociações com fornecedor Tok Stok, para aquisições de mobiliário;

•

Impressão de documentação referente aos processos em andamento;

•

Faturamento para pagamento do fornecedor Focus;

•

Contato com o fornecedor Casa e Vídeo e coordenadora do projeto para realização de
troca do produto;

•

Desenvolvimento de fornecedores para aquisição do restante de material que falta ser
adquirido;

•

Follow up das entregas de mobiliário;

•

Conferência das notas fiscais e valores das compras realizadas.

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 Subsede Teresópolis através da contratação de
projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo.
Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico,
projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas
orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART.
Análise Hora/Homem:
•

Não houve movimentação no período.

9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário 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.
Objetivos

específicos:

Elaboração

de

propostas

Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

de

Projetos

Executivos

para

o

Análise Hora/Homem:
•

Projeto finalizado.

10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1:25.000
Objetivo geral do projeto: Finalizar a base topográfica na escala 1:25000 (vertical e contínua)
do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações 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
inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010)
Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1:25.000 (vetorial e contínua) 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.
Análise Hora/Homem:
•

Não houve movimentação no período.

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 / complementar infraestrutura de apoio para administração,
fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação
e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa
necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guardaparques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico
do acesso e entorno imediato da edificação.
Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os
estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbanopaisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial
descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas,
maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:
•

Não houve movimentação no período.

12 - Projeto: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de
Guaratiba
Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e
instalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessária à
unidade de Conservação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território.
Objetivos específicos: Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca,
entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle de acesso.
Análise Hora/Homem:
•

Contato com a empresa Focus sobre o pagamento do serviço.

13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal
Montanhas de Teresópolis – RJ
Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e
implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando à proteção de
seus limites e entorno direto.
Objetivos específicos: Implantar a sede e infra-estrutura básica para a gestão 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.
Análise Hora/Homem:
•

Contato com fornecedor Mitsubishi para acompanhamento da regularização da
documentação referente aos veículos adquiridos.

14 - Projeto: Projeto pra Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia
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 interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as
limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.
Objetivos específicos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do
Parque através da revisão do Plano de Manejo.
Análise Hora/Homem:
•

Encaminhamento de vários documentos para o projeto Itatiaia.

15 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção
Ambiental do Guandu
Objetivo geral do projeto: Subsidiar a implementação da gestão 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 específicos: Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando
construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo;
Estruturação Básica da UC.
Análise Hora/Homem:
•

Preparação para realização de autenticação de documentação para transferência de
propriedade de veiculo da APA Guandu.

16 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de infraestrutura 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 elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo
para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de
visitantes, café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque
Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares,
projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial
descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas,
maquete digital e entregar ART.
Análise Hora/Homem:
•

Não houve movimentação no período.

17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura
da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA)
Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração,
fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação
das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guardaparques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para
casa do chefe e de um mirante na trilha d água.
Objetivos

específicos:

Elaborar

diagnóstico,

levantamento

arquitetônico

e

estudos

preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura,
paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas
orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.
Análise Hora/Homem:
•

Encaminhamento ao INEA das propostas recebidas referente ao projeto executivo;

•

Realização de contato com INEA e consultor ganhador do projeto de Araras para
verificação de pendência de documentação;

•

Troca de e-mails sobre profissional contratado pela empresa que fará os serviços na
Reserva.

18 – Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema
Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto Executivo para Implementação do Parque
Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti - RJ

Objetivos específicos: 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;
Promover a participação da população local, das comunidades técnico-científicas e
institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque);
Preparar o diagnóstico ambiental, a proposta de zoneamento, as diretrizes e as
recomendações para a gestão da unidade de conservação;
Proporcionar condições básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compõe
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 no período.

19 – Projeto REBIO União
Objetivo geral do projeto: Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais,
oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as
atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.
Objetivos específicos: 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 interpretação ambiental para portadores de necessidades
especiais.
Análise Hora/Homem:
•

Não houve movimentação no período.

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 participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os
objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do
Mendanha.
Análise Hora/Homem:
•

Envio de Relatório de Visita Técnica para o coordenador do projeto;

•

Faturamento da empresa Detzel, referente ao 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 Açúcar e da
Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este
venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.
Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão
de Açúcar e da Urca.
Análise Hora/Homem:
•

Faturamento da empersa Detzel referente ao Plano de Manejo Pão de Açúcar.

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, possibilitando
assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.
Objetivos específicos: Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha
e o Parque Natural Municipal de Grumari.
Análise Hora/Homem:
•

Faturamento da empresa Detzel, referente ao Plano de Manejo.

23 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia
do Rio Macacú.
Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC, com compra de
equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA
e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de
conservação.
Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia
do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de
estacionamento e ciclovia;
Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.
Análise Hora/Homem:
•

Reunião com o fornecedor Azzuk sobre o andamento da obra;

•

Verificação de documentação enviada pelo coordenador do projeto;

•

Reunião interna sobre alguns acontecimentos no andamento da obra.

24 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque
Estadual do Desengano.
Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED,
situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva
implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa
Maria Madalena a São Fidelis.
Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para
administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma;
Intervenções na Trilha da Cascata;
Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede;
Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.
Análise Hora/Homem:
•

Aprovação de remanejamento de recursos no sistema cérebro;

•

Baixa para pagamento da primeira parcela do serviço de locação de veículo;

•

Aditivo do pedido de compra de aluguel de veículo;

•

Envio de aditivo de locação de veículo para o fornecedor;

•

Intermediação entre fornecedor e INEA sobre pagamento de período de utilização de
veiculo;

•

Conversas com a coordenadora do projeto sobre informações dos uniformes.

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 necessária à unidade de conservação e
gestão efetiva sobre o território.
Objetivos específicos: Delimitação da subsede Teresópolis, controle e fiscalização contra a
caça, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso à UC.
Análise Hora/Homem:
•

Entendimento sobre carta convite do projeto de obras do Vale da Revolta;

•

Verificação de documentação para preparação e envio de carta convite para o projeto
do Vale da Revolta.

26 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação
e aquisição de mobiliário e equipamentos
Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação
pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.
Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da
Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de
obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA;
Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.
Análise Hora/Homem:
•

Cancelamento no sistema cérebro e sistema RM da solicitação de ferramenta;

•

Contato com o fornecedor de eletrodoméstico e coordenadora do projeto para
realização de troca de material entregue incorretamente;

•

Cancelamento no sistema cérebro e sistema RM da solicitação do afiador elétrico;

•

Conversas internas sobre parcelas de pagamentos de uniformes e itens adquiridos
para o Parque;

•

Verificação do processo de uniforme para posterior envio da nota fiscal do fornecedor
Grand Udi para a coordenadora do projeto.

27 – Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe
Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA
Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e
informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a
conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda
para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.
Objetivos específicos: 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 física 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 turísticos locais do PEC.
Análise Hora/Homem:
•

Conversas com o fornecedor de imagens para Parque;

•

Contato com o fornecedor Mitsubishi para tentativa de diminuição de valor dos veículos
a serem adquiridos;

•

Contato com a coordenadora do projeto para esclarecimentos do processo de
aquisição de veículo;

•

Preparação e envio de pedido de compra dos veículos adquiridos.

28 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e
fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da
Ilha Grande
Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e
operacionalização 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/DIBAP/INEA e garantir a equipe administrativa/operacional condições plenas para
o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.
Objetivos específicos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de
visitantes e Aquisição de equipamentos e mobiliário.
Análise Hora/Homem:
•

Alteração do Cronograma Físico Financeiro no Sistema Cérebro;

•

Comunicado sobre a entrega de Notebooks.

29 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da
Bacia do Rio Macacú.
Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da
Bacia do Rio Macacu no âmbito 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 específicos: Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano
de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto
"Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.
Análise Hora/Homem:
•

Não houve movimentação no período.

30 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e
equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul
Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização,
consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica
Estadual da Praia Sul.
Objetivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização 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

Análise Hora/Homem:
•

Contato com a empresa Azzuk sobre a participação da visita técnica de Ilha Grande.

31 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra
Branca – PEPB
Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de
delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual
da Pedra Branca.
Objetivos específicos: Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de
seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de
criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em
andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área
destinada ao Parque de Carbono.
Análise Hora/Homem:
•

Verificação de encaminhamento de carta convite para o projeto;

•

Solicitação ao pessoal de TI sobre upload de arquivo do Projeto;

•

Visita técnica ao projeto;

•

Envio de Carta Convite aos proponentes, confirmação de local e horário de visita
técnica, troca de e-mail sobre planilha orçamentária, envio de e-mail ao INEA
informando quais empresas participariam da visita técnica;

•

Respondendo demanda do INEA sobre processo de seleção de empresas;

•

Andamento do processo de aquisição de viaturas;

•

Verificação interna e a coordenadora do projeto sobre o processo de compra de carros;

•

Contato com o fornecedor Mitsubishi para tentativa de diminuição de valor dos veículos
a serem adquiridos;

•

Contato com a coordenadora do projeto para esclarecimentos do processo de
aquisição de veículo;

•

Preparação e envio de pedido de compra dos veículos adquiridos.

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 turístico sustentável da Ilha
Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na

ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e
na constituição de um arranjo de governança para este sistema.
Objetivos específicos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos
recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das
unidades de conservação na Ilha Grande
Análise Hora/Homem:
•

Contatos com os proponentes que participarão da visita técnica;

•

Preparação de carta convite para aprovação da coordenadora do projeto;

•

Preparação e envio de carta convite aos consultores participantes do projeto;

•

Contato com os consultores para confirmação de participação em visita técnica;

•

Reunião no INEA com os consultores e coordenadores do projeto;

•

Finalização da Carta Convite e consolidação da documentação para disponibilizar aos
proponentes por FTP.

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 visitação
pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.
Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da
UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a
partir de obras segundo projetos de construção e reforma.
Análise Hora/Homem:
•

Análise das documentações do projeto;

•

Encaminhamento de vários documentos do FUNBIO para o projeto;

•

Análise do TdR (Termo de Referência) do projeto.

34 – Estruturação para gestão e uso público do Parque Natural Municipal de Petrópolis
Objetivo geral do projeto: Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de
seus recursos e sua disponibilização para o uso público.
Objetivos específicos:

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 antropizada.
3 – Estruturar a U.C. de modo a possibilitar a realização de ações diversas e de pesquisas,
apoiando também outras unidades do Município e do Mosaico na consecução de trabalhos que
fortaleçam a conservação na região, os corredores e o mosaico.
Análise Hora/Homem:
•

Não houve movimentação no período.

35 - Provisionamento de Fundos RF – SEA
Análise Hora/Homem:
•

Alteração do insumo no CFF (Cronograma Físico Financeiro);

•

Conferência no sistema cérebro sobre a transferência dos projetos de Regularização
Fundiária do INEA e SEA.

36 - Provisionamento de Fundos RF - INEA
Análise Hora/Homem:
•

Resolução de upload dos arquivos no sistema cérebro;

•

Alteração do insumo no CFF (Cronograma Físico Financeiro);

•

Solicitação ao pessoal de TI sobre upload de arquivos.

•

Troca de informações com o financeiro sobre as guias de regularização fundiária;

•

Conferência no sistema cérebro sobre a transferência dos projetos de Regularização
Fundiária do INEA e SEA;

•

Lançamento de 09 guias de regularização fundiária no sistema cérebro;

•

Impressão de solicitação de pagamento de 09 guias de regularização, acesso ao
Sistema RM, conferência dos boletos gerados pela unidade de finanças;

•

Atualização da planilha de controle de regularização fundiária referente a setembro de
2011.

COORDENAÇÃO DO FUNBIO
•

Supervisão dos projetos;

•

Reunião com secretário executivo da SEA sobre planejamento das Unidades de
Conservação do Rio de Janeiro.

GERÊNCIA DO PROJETO
•

Análise do orçamento do Convênio SEA;

•

Acompanhamento de contratação consultores ad hoc;

•

Resposta à demanda interna e externa dos projetos;

•

Contato com INEA/SEA sobre consultorias e andamento dos processos;

•

Leitura e resposta de emails;

•

Aprovação de algumas solicitações no Sistema Cérebro;

•

Atualização da planilha de novos aportes;

•

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

•

Registro no Mantis sobre possíveis acertos no Sistema Cérebro FMA;

•

Solicitação de abertura de conta corrente para empreendedores;

•

Revisão de saldo dos projetos com o financeiro;

•

Verificação de compensações e saldo para informar à coordenação do FUNBIO;

•

Solicitação ao INEA da lista de prioridades dos projetos INEA para execução no
FUNBIO;

•

Reforço aos usuários do CEDOC (Centro de Documentação), quanto ao registro dos
documentos para expedição dos projetos;

•

Elaboração do Relatório descritivo das atividades realizadas por projeto para o
convênio SEA 03/2009 - FMA RJ (período de agosto/2011);

•

Solicitação ao setor de compras e jurídico sobre a doação dos bens;

•

Análise e conferência do SOE (declaração de gastos) e Sistema Cérebro dos projetos
do FMA;

•

Resposta à demanda SEA sobre contratação consultores ad hoc;

•

Elaboração do Plano de Trabalho e organização de cartilhas e materiais para nova
funcionária do FMA;

•

Verificação de demanda de compra de carros do INEA.

UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS
•

Atualização de históricos no sistema track_u;

•

Leitura e resposta de emails para resolução;

•

Entendimentos internos sobre notas fiscais e fluxos de informações para expedição de
listagem de termos de doação;

•

Registro, digitalização e arquivamento de documentos;

•

Baixa de protocolos e encaminhamento aos compradores;

•

Ajustes ao relatório FMA junto à gerência;

•

Esclarecimento de dúvidas do INEA, quanto aos processos FMA;

•

Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de
Serviço de consultor, quanto à implantação da visitação nas unidades de conservação
Estaduais;

•

Baixa, análise e ajustes no relatório dos projetos;

•

Entendimento interno sobre previsão de desembolso base do mês de agosto 2011 CSA2.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO
•

Supervisão Financeira do projeto;

•

Análise de solicitações de pagamento;

•

Controle de pagamentos;

•

Conferência dos pagamentos do projeto;

•

Execução dos pagamentos e diárias;

•

Verificação e devoluções parciais de diárias;

•

Conciliação bancária e financeira;

•

Baixa contábil da documentação da 2ª quinzena do mês set/2011;

•

Lançamento no Sistema RM da entrada de recurso de empreendimento, lançamento na
planilha de acompanhamento e no sistema GRCA;

•

Conciliação do projeto na contabilidade referente aos lançamentos de prestação de
contas do período de agosto/2011;

•

Conferir solicitações de pagamento referentes ao período 09/2011 para prestação de
contas;

•

Separação de documentos para prestação de contas e recolhimento de assinaturas;

•

Salvar extrato na rede financeira;

•

Conferir solicitações de pagamentos referentes ao período 07 e 08/2011 para
prestação de contas;

•

Conferir SOE (declaração de gastos) com solicitações de pagamento referente a
agosto e setembro de 2011;

•

Inclusão no Sistema RM, alimentar planilha de controle de empreendimentos e sistema
GRCA de entrada de recursos;

•

Preencher planilha de acompanhamento da contabilidade referente a setembro de
2011;

•

Elaboração do relatório de despesas para o INEA referente a setembro de 2011;

•

Busca de documentos no movimento para prestação de contas de setembro de 2011;

•

Entrada no Sistema RM de recursos, alimentação de planilha de acompanhamento e
lançar no sistema GRCA;

•

Lançar rendimentos nas compensações ambientais referente a setembro de 2011;

•

Pesquisa em sites sobre rendimento de poupança empresarial e CDB (Certificados de
Depósitos Bancários), para realizar comparativo conforme solicitado de modo a constar
na prestação de contas hora/homem do Convênio SEA;

•

Impressão de extratos/lançamento das despesas financeiras das contas correntes e
conciliação das aplicações financeiras nacionais referência 09/2011;

•

Elaboração do saldo data base 30/09/2011;

•

Conciliação dos projetos: COMPERJ (PETRO), Metrô-Rio Barra, CTRSR/SERB, Cond.
100 SPE 03, Lot Cia Vilamar, Fazenda Itaipava Sinplan, GASDUC III TAG, Lt. EN
Elétrica, Aeroporto Volta Redonda, GASJAP, na contabilidade referente ao período de
agosto de 2011;

•

Organização e separação de cópias dos comprovantes de pagamento das guias de
regularizações fundiárias e encaminhamento à gerência;

•

Separação e organização de documentos e recolher assinaturas para prestação de
contas 09/2011;

•

Conferência, junto à unidade de finanças, dos documentos de arrecadação da Receita
Federal emitidos para pagamento;

•

Baixa da documentação no Sistema RM Fluxus do período de 01 a 30/09/11;

•

Ajustes no saldo por compensação da CSA 2 referente a setembro de 2011;

•

Pré-conciliação CSA2 referente a outubro de 2011;

•

Prestação de contas homem/hora para Convênio SEA referente a agosto de 2011;

•

Finalização dos saldos data base 30/09/2011;

•

Prestação de contas SEA/INEA referente ao período de julho a setembro de 2011;

•

Colher assinatura da superintendência do FUNBIO na prestação de contas - Convênio
SEA homem/hora referente a agosto de 2011;

•

Informação de credito de empreendedores;

•

Emissão de relatórios do sistema RM Fluxus;

•

Relatório da Secretaria da Receita Federal com os documentos de arrecadação da
Receita Federal recolhidos para serem batidos e separação destes;

•

Confecção da DCTF (Divisão de Cooperação Técnica e Financeira), conferência, envio,
emissão da declaração e do recibo de entrega;

•

Conferência de impostos junto à área de compras sobre NF (notas fiscais) emitidas
pelos fornecedores;

•

Análise de ofício com explicação sobre as entradas de recursos do empreendimento
Grota Funda Transoeste, alteração nas entradas do Sistema RM, alimentar planilha de
acompanhamento de entrada de recursos e alimentar sistema GRCA;

•

Separar cópias para prestação de contas 09/2011 do convênio SEA;

•

Prestação de contas homem/hora do Convênio SEA referente a setembro de 2011;

•

Conciliação das contas dos empreendimentos do convenio SEA;

•

Imprimir extratos das contas dos empreendimentos do convênio SEA para conciliação;

•

Cadastro de conta contábil no sistema RM Fluxus e Saldus;

•

Abertura de conta corrente para empreendedores.

UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO
•

Serviços externos;

•

Solicitação de compras e faturamento;

•

Lançamento no sistema de compras;

•

Elaboração de planilha de rateio, emissão da solicitação de Compra e faturamento das
despesas com Correios (Confitec) no período de 16 a 31/09/2011;

•

Idas ao INEA/SEA para buscar e encaminhar ofícios e demais documentos;

•

Idas ao Banco do Brasil para levar documentação referente ao cadastramento de
contas e cadastrar senha;

•

Processo de Recrutamento e seleção para funcionária da Unidade Gestão de
Programas.

ASSESSORIA JURÍDICA
•

Entendimentos sobre o contrato da arquiteta da GEPRO;

•

Alterações em Termo Aditivo de contrato com fornecedores;

•

Elaboração de contrato com arquiteta, análise de documentos e Termos de Referência;

•

Entendimento interno sobre notas fiscais para envio e sobre termos de doação;

•

Monitoria quanto aos termos de doação e quanto ao andamento do aditivo do convênio
com a SEA;

•

Follow up interno do processo de transferência de registro de termo de doação de carro
para a APA Guandu e providências para andamento;

•

Entendimentos internos sobre planilha de alteração de valores para aditivo com
Ultraserv e revisão da planilha;

•

Análise planilha para Aditivo da Ultraserv, cálculos do valor mensal e total, envio de email e elaboração de carta de resposta ao Ofício do INEA;

•

Organização das notas fiscais do Termo de Doação 018 e providências para
autenticação de cópias, elaboração de relação de entrega das mesmas e de carta de
envio também do Termo de Doação, registros no Centro de Documentação e
entendimentos com a unidade de finanças;

•

Organização de documentos de recebimento de notas fiscais e dos TDs 10, 12 e 13 de
2011 e registros no Centro de Documentação (Cedoc/FUNBIO);

•

Entendimentos com a gerência sobre doação de carro ao INEA e demandas de
funcionário do órgão ambiental;

•

Follow up SEA sobre aditivo convênio;

•

Entendimento sobre aditivo convênio e entendimentos internos sobre demandas
SEA/procuradoria;

•

Entendimentos com a gerência e a unidade de compras sobre Contrato do Adriano
Lopes e chancela do Contrato;

•

Conferência e chancela do Contrato com arquiteta.

MECANISMO FINANCEIRO
•

Preparação e reunião com o secretário executivo da SEA;

•

Revisão da proposta de planejamento.

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

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
•

Upload de arquivos com mais de 01 MB;

•

Inclusão de uma coluna no Plano de Trabalho do sistema cérebro;

•

Atendimento a alguns casos registrados no sistema Mantis;

•

Correção dos editais de compras no site do Funbio.

Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental)
•

Manutenção GRCA.
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Ata de Visita Técnica realizada em 13/10/2011
Referência: Parque Estadual da Ilha Grande e na Reserva Biológica da Praia do Sul.
Objeto: Contratação de empresa de construção civil para serviços de Obras de reforma da subsede
e alojamento para o Parque Estadual da Ilha Grande / Reserva Biológica da Praia do Sul e para obras
de reforma da sede administrativa/centro de visitantes e fortalecimento de apoio administrativo /
operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande – Carta Convite nº 681/2011
Objetivo: Vista técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local.
Presentes
Pelo INEA
Nome
Erika Campagnoli

Pelo Funbio:
Nome
Fernanda Jacintho

Pelas empresas convidadas:
Nome da empresa
Azzuk Engenharia
Contrate de Angra Engenharia

Nome do representante
Carlos Alberto
Sergio Nogueira

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições, peculiaridades locais e
esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado, visando a elaboração das propostas até a data de
31/10/2011, os participantes descritos acima se reuniram na sede do Parque Estadual da Ilha Grande
e na Reserva Biológica da Praia do Sul.
1. Abertura
O local marcado para o encontro foi o Cais de Conceição de Jacareí às 10h00min. As 02 (duas)
empresas supracitadas chegaram ao encontro no horário determinado.

Foram feitas as devidas apresentações das empresas aos representantes do Funbio e do INEA.
2. Informes
A visita técnica teve inicio às 10h20min. e foi conduzida pela Sra. Erika Campagnoli. Os
representantes das empresas fizeram reconhecimento do terreno,
terreno, inclusive da área externa, para
ter melhor visão da área a ser trabalhada,
trabalhada, de como alocar trabalhadores e fazer o transporte do
material.
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3. Pontos relevantes abordados pelos participantes
A maior preocupação dos proponentes foi como será feito o transporte de maquinário, ferramentas
e insumos para execução da Obra na Rebio Praia do Sul. O local é de difícil acesso, sendo a
chegada feita apenas através de lancha. Outra preocupação foi do local onde ficarão instalados e
se alimentarão os trabalhadores da obra nesta região.
A preocupação referente ao transporte foi a mesma na Ilha Grande, onde há o Centro de
Visitantes, porém neste local há mais lugares para hospedagem e alimentação, além de poder
transitar carros, charretes e triciclos.

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

Não há.

5. Fotos:
• Não há.
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Ata de Visita Técnica realizada em 31/10/2011
Referência:

Sistema de Sustentabilidade da lha Grande

Objeto: Concepção do Sistema de Ordenamento Turístico Sustentável da lha Grande e Sistema de
Sustentabilidade das UCs que a compõem – Carta Convite nº 708/2011

Objetivo: Reunião para esclarecimentos.
Presentes
Pelo INEA
Nome
Manuela Tambellini
André Ilha
Sandro Muniz
Pelo FUNBIO:
Nome
Alessandro Jonady

Pelas empresas convidadas:

Nome da empresa
FURJ
IGARA
Instituto IPÊ
ITPA
Mosaico Ambiental
MSkaf Consultoria
Socioambiental

Nome do representante
Laura Sinay
Luiz Alberto
Erika Guimarães
João Ferraz
Flavio Brasil
Marcelo Skaf
Vinicius Paiva

Com o objetivo de esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado, visando à elaboração das
propostas até a data de 21/11/2011, os participantes descritos acima se reuniram na sede do INEA
para realização de reunião.
1. Abertura
Inicialmente, o local marcado para o encontro foi o Cais de embarque de Conceição de Jacareí às
10h da manhã. De lá, as empresas seriam transportadas por uma lancha do INEA até a Ilha Grande,
onde seria realizada a visita técnica seguida de uma reunião de esclarecimento sobre o projeto.
Entretanto, devido ao mau tempo, a visita que seria realizada na Ilha Grande foi transferida para a
sede do INEA, às 15h.
Apenas a empresa Pau Brasil não conseguiu comparecer a reunião na sede do INEA devido a
outros compromissos. Porém, mesmo não comparecendo na reunião, a coordenação do projeto não
desqualificou a empresa Pau Brasil, tendo em vista que a mesma já estava a caminho do Cais de
Conceição de Jacareí.
A empresa ICE – Instituto Capixaba de Ecoturismo não compareceu a visita técnica.
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Foram feitas as devidas apresentações das empresas ao representante do FUNBIO e do INEA.
2. Informes
A reunião teve inicio às 15h10min e foi conduzida pela Sra Manuela Tambellini, Coordenadora do
Projeto, que realizou uma breve apresentação e, posteriormente, pelo Sr. André Ilha, Diretor de
Biodiversidade e Áreas Protegidas.
3. Pontos relevantes abordados pelos participantes
Quanto ao que esperar da proposta técnica, a Sr. Manuela Tambellini e o Sr. André Ilha
esclareceram todos os pontos,
pontos, informando a importância e a abrangência do projeto de
Sustentabilidade da Ilha Grande.
Foram levantadas pelas empresas questões sobre o aproveitamento de trabalhos já existentes.
Em resposta, o Sr. Andre Ilha e a Sra Manuela Tambellini, não foi recomendado sua utilização como
base para formular a proposta técnica. Ou seja, as empresas terão que propor um conjunto de
soluções e inovações para viabilização deste projeto pioneiro.

As dúvidas com relação às documentações que deverão ser apresentadas junto com a proposta
foram respondidas.
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Ata de Visita Técnica realizada em 06/10/2011
Referência: Parque Estadual da Pedra Branca.
Objeto: Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a delimitação física da
unidade – Carta Convite nº 676/2011
676
Objetivo: Vista técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local.
Presentes
Pelo INEA
Nome
Marco Melo – Subchefe do Parque
Pelo Funbio:
Nome
Fernanda Jacintho

Pelas empresas convidadas:
Nome da empresa
Azzuk Engenharia
Conport Engenharia
Conscivil
Focus Engenharia

Nome do representante
Carlos Alberto
Aurelio
João Eduardo
Luis Moises

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições,
condições peculiaridades locais e
esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado,
supra
visando a elaboração das propostas até a data de
24/10/2011, os participantes descritos acima se reuniram na sede do Parque Estadual da Pedra
Branca, em Realengo/RJ.
1. Abertura
O local marcado para o encontro foi a sede do Parque Estadual da Pedra Branca, em
Realengo/RJ às 10h00min.
h00min. As 0
04 (quatro) empresas supracitadas chegaram
hegaram ao encontro no horário
determinado.
Foram feitas as devidas apresentações das empresas aos
ao representantes do Funbio, do INEA e
do gestor do Parque, Sr. Marco Melo.
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2. Informes
A visita técnica teve inicio às 10h15min. e foi conduzida pelo Sr. Marco Melo.
Melo Os representantes
das empresas fizeram reconhecimento do terreno,
terreno, inclusive da área externa com veiculo, para ter
melhor visão da área a ser trabalhada.
3. Pontos relevantes abordados pelos participantes
Segundo informado pelo Alexandre Pedroso, chefe do Parque Estadual Pedra Branca, os
mapas/plantas com a área delimitada será entregue na segunda-feira
segunda feira posterior a visita.
Ressaltou o fato da importância do levantamento da topografia da região para saber os pontos que
podem interferir no processo de delimitação.
Na visita a parte
rte exterior do Parque, foi questionada se há possibilidade de fazer a furação da
rocha para colocar moirão, tendo em vista a grande incidência de rochas nos lugares a serem
demarcados. Foi verificado também que há residências e enormes rochas. Nestes locais
loca a cerca
de moirão deverá ser interrompida e continuada no outro lado.
4. Pendências (pendências/responsáveis/quando, relacionar se for o caso)
•

Não há.

5. Fotos:
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