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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMB IENTE 

OFic IO SEA/SSPPA N' 23 /20 11 

Senhora Secretári a-Gera l, 

Rio de Janei ro, 2. de março de 20 I I 

Rcf: Sol icitação de reembolso do Convênio 003/2009 
referente ao período 0 1107/2010 a 31110120 10 

Aprovada a 2° prestação de contas do Convên io n° 0312009, env io anexos os seguin tes documentos: 

• Cópia do Pllrecer T écn ico n"2 da Comissão de Acompanhamento e Fisca lização do 

Convênio n° 0312009, aprovando a prestação de contas do Funbio referente à execução do 

convênio no período de O 1/07/20 I O a 3 111 0/20 1 O. 

• Cópia da Solicitaçiio de Reembolso II ~002/2010 emitida pelo Fu nbio no va lor de 

R$219.106,88 (duzentos e dezenove mil , cen to c se is rea is e o itenta e oito centavos), aprovada 

pelos membros da Comissão, a ser deb itada da conta da CSA (re rerente ao TCCA 11 12007). 

haja vista que apenas recursos desta cOlua roram executados até O momen to. 

• Cóp ia da Rcsolu ç:l0 S EA nO 193, de 17 de janei ro de 20 11, que substitui u a servidora 

El izabeth Cristina da Rocha Lima, pelo servidor Luiz Fi rmino Marti ns Pereira, na rcrerida 

Comissão, bem como cópia da respcct ivll lHlblicação no DOERJ . 

Atenciosamen te. 

li ma. Sra. 
ROSA LEMOS DE SÁ 
Sec retária-Ge ral do FUNBIO 
La rgo do IBAM, OI - 6° andar, I-Ium aitá 
CEP 22.271-070, Rio de Jane iro, RJ 

EREIRA 



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

Comissão de Acompanhamento e Fiscalizaçdo do Convênio n003/1009 

PARECER TÉCNICO N' 2 

Assunto: Prestação de contas do FUNBIO referente a, operayAo, manutenção e controle do 
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período 
de 01 /07/2010 até 31/10/2010. 

Referência: Convênio n003/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo 
Brasileiro para a Biodiversldade (FUNB10), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente 
(INEA), para operaçao, manutençao e controle do Mecanismo para Conservação da 
Siodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. 

A comissão de Acompanhamento e Fiscalizaçao do Convênio n003l2009 (processo E-
07/000.574/09), designada pela Resolução SEA n° 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 
22/0712010, e modificada pela Resolução SEA n· 193, de 17/0112011 , publicada no DOERJ de 
24/0112011 , tem a observar: 

1. A prestação de contas relativa ao período de 01 de julho a 31 de outubro encontra-se de 
acordo com o Anexo 02 do Convênio 00312009 (Faixas de execução de recursos em projetos 
de investimentos em unidades de conservação) , cabendo destacar: 

a. Foram executados RS551 .991 ,19 (quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e 
noventa e um reais e dezenove centavos) no penodo de 01 de julho a 31 de 
outubro de 2010, conforme pfanilha anexa (fls. 377) -oemonstrativo da Ak>cação 
de Recursos e Execuçao dos Projetos· apresentada pelo Gonvenente (Funblo), 
restando por executar RS12,6 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. 

b. Considerando uma estimativa média de duração destes projetos entre 12 e 18 
meses, estima-se uma execução de recursos da ordem de RS4,3 a R$6,2 milhões 
no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA na segunda faixa de 
execução de recursos (entre R$3,4 e R$8 milhOes semestral) - vide Anexo 02 do 
Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de 
investimentos em unidades de conservaçAo), à fi . 276. 

c. A planilha de custos da prestaçAo de contas do penado encontra-se anexada 11 fi. 
287. Desta, percebe-se que os principais centros de custo no períodO foram: 
"gerenciamento do projeto" (R$63.867,46) , "compras e contrataçOes· 
(R$54.780,83) e "juridico e supervisão" (R$3O.905,87) . 

d . Desta mesma planilha, verifica-se que foi necessário no penodo mIo de obra 
cerca de 50% superior ao mlnimo previsto para aquela faixa de execução de 
recursos, conforme estabelecido no Anexo 2 do Convênio (fi. 276) , porém abaixo 
do limite mlnimo da faixa seguinte, como era de se esperar. Contudo deve-se 
considerar que a maioria dos projetos encontram-se em estágio inicial de licitação 
e contratação, portanto demandando muito acompanhamento técnico e gerencial, .-' 11, 
porém sem gerar desembolsos até o momento. ~ 

horas 

Centros de custo 
Horasl "meses Rt/ RS mfnimo reatiud .. R$ totat 

~ Mê. hor •• Ho,. ("meses) pelo realizado 
Convenente 

Gerenciamento de projetos 180 720 74,90 53.925,04 852,75 63.867,46 

Compras e Contratações 110 440 57,50 25.298,94 952,75 54.780,83 

Financeiro 90 360 42,81 15.411 ,13 509,25 21.800,33 

Tec. Informação 35 140 63,25 8.854,36 147,75 9.344,51 ~ 
Administração e Comunicação 10 40 45,38 1.815,31 246,75 11 .198,1(. 

Jurfdico e Supervisão 45 180 111,47 20.064,60 277,25 30.905,06 • 

Total 470 1880 . 125.369,37 2.986,50 "' ,.",38 'V 



GOVERNO DO ESTADO 00 RIO DE JANEIRO 
SECRETARJA DE ESTADO DO AMBlENTE 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio n00312009 

e Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestêo de ativos, e 
equipamentos estAo em conformidade com a 1- faixa de custos. 

f. Os custos extras: cessa0 de uso de licença de software e hospedagem de 
servidor virtual, correio e transporte estão detalhados nas notas fiscais anexas às 
n5. 288 a 373. 

2. No periodo de 01107/2010 até 3111 0/2010 foram deJX)sitados RS14.325.00S,51 (catorze 
milhões, trezentos e vinte e cinco mil , cinco reais e cinquenta e um centavos) no Instrumento 
Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 10 Termos de Compromisso de 
Compensaçao Ambiental , conforme planilha à fl . 378. Os depósitos e os rendimentos das 
contas estão discriminados na tabela abaixo: 

TCCA Empreende dor 
Va lor depositado Rendimento 

(R$) (R$) 

11/2007 CSA - porto e usina 1.808.363,33 579.292,80 

0112010 Melro - Hnha 4 236.345,48 5.575,37 

0212010 SERB - ClR Santa Rosa 182.328,24 4.709,81 

0312010 Petrobrás - COMPERJ 2.103.619,68 75.026,58 
0512010 SPE Dominus 5.800,00 n ,62 
0612010 Construtora Vila Mar 12.689,03 58,48 
07/2010 Sinplan - Fazenda ltaipa\Q 2.961 ,00 8,55 

1212009 u.x -Porto do Açu 2.543.076,31 16.818,87 
1212008 GASOUC 111 7.248.454,51 11 .300,88 

09/2009 
Pedras Transrrissoras - LT 
Adrianópolis - Macaé 181 .167,93 -

TOTAL 14,325.005,51 692,872,96 

3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em confonnidade com 
a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio n003l2009, aulorizando-se a Solicitação de 
Desembolso nO 00212010 no valor de R$219.106,88 (duzentos e dezenove mil , cento e seis 
reais e oitenta e oito centavos), a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 1112007) , 
haja vista que apenas recursos desta conta foram executados alé o momento. 

F MIN 
Matr. 968.7 

Rio de Janeiro, 02 de março de 2011 . 

, 

ll. .l-. tj~ 
ANDRE ILHA 

Matr. 390001-6 

J IAú;>.Jl K(4)-W 
LUCAS MOURA 
Matr. 0954472-7 
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FUNBIO 

Nome: Fundo Brasi leiro para a Biodiversidade 
Endereço: Largo do lbam. 1 - 6" andar - Rio de Janeiro - RJ - 22271-070 
CGC: 0353744310001-04 InsCfi~ Eslildual: lsento 

Solicitação de Reembolso nO 00212011) 

" da Compensação Ambiental -
do Estado do Rio de Janeiro · FMA 

pa", 

oom a 
en~ SEA e Funbio em de de.z.emb4:o de 2009 e aditivo, apresentamos 
gestão e execuyêo dos recursos de COIllpenSação ambiental sob nQSSa 
01 de julho de 2010 a 31 de outubro de 2010 de acordo com planilha 

da origem dos 

103.537.443/0001-041 
FUNDO BRASI LEIRO PARA 

A BIOOlVe-RS10ADE. 
l.rgo do lb,!,m, 1 - 6. And. 

I HUMAITA_ CEP 22. 2 71-070 I 
~ RIO De JANElRO· RJ --.J 

'" Conta Cotrente 01676-6 

F"".,., B,~ ~ ;I ~ ,,'o p~'" ir B;{I<lI ~e f"IO'ad e '...";.t: ~. 'õ" ,'.' 
-f -:~~\,:!!~3:;lox, r~, , ~ >:. :,>~.,I 

: ".' ;".,;: ;~ :i i::?] I·CN R·od~J~fl;e'·!) "! J C'3! ' 
',' :,.. •.. . ::,. ... .. :0: ,.,,; I·, ''',:.'' ·,,,·L ':;"õ l ' 
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE 

RESOLUÇÃO SEA n.' I q 3 de 17 de janeiro de 2011 

MODIFICA A RESOLUÇÃO SEA W 
158, DE 21 DE JULHO DE 2010, QUE 
DESIGNA SERVIDORES PARA 
FISCALIZAR E ACOMPANHAR O 
CONVÊNIO W 00312009 

O SECRETARIO DE ESTADO DO AMBIENTE, no exerCIClo de slIas alnblllçoe$ 

legais e tendo em vista o que consta no Processo Efi07/000.574/09. 

RESOLVE: 

Art . 10 
- Substituir a servidora Elizabeth Cristina da Rocha Lima , matricula 

n00931550-8, pelo servidor Luíz Firmino Martins Pereira , matricula n0968786-4, 

dentre os indicados para acompanhamento e fiscalização no cumprimento do 

Convênio n0003/2009. celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio 

da SEA, e o FUNBIO, cujo objeto é a operação, manutenção e controle do 

Mecanismo para Conservação da Biodivers idade do Estado do Rio de Janeiro. 

Art . 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação , revogadas as 

disposições em contrârio. 

Rio de Janeiro, 1 7 de ja iro de 2011 

I I!J ' 11r
CA~S INC 

Secretária de Estado do Ambiente 
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CART" ri' 53W2Ql0 

RIO de Janeiro, 30 de nowmbto de 2010. 

À SeflOOla 
Eizabelh Cristina Rocha lima 
Subsecretária de Po/itica e Planejamen10 Ambental 
5ecfetana 00 Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA 
Av. V~ n~ 110 _ 5° a ndar 

ASSUNTO' 2" Prestação de contas Convenio SEA 00312009 

Prezada SUbl;ecrelâria , 

~ 
FUNBIO 

Eocaminhamos em anexo. para sua avallaç.llo e aprovação. bem como para complementar a 

Inslf\lÇào do Processo Administrativo os seguintes documentos: 

, . Prestação de contas do CooYêoio de julho a ouIubro de 2010: 

2. Cópia dos comprovanles de pagamentos dos custos extras efetuados no periodo de 

~ a outubro de 2010: 

3. SoIic:itaçêo de reembolso ri' 002J201 O; 

4 RaIação dos projetos, valores executados e status: 

5. Entrada de Recursos e Rendimentos aulendos até 31 de outubro de 2010. 

Atenciosamente, 

Rosa Mana Lemos de Sã 
Secretário Gemi do Funbio 

Fundoar..llejro~a Bjod(~ L-voao1BAM.1 11"_ 2227 1.(110 Rooo._ R.I _ 

r"'(5521)21n.!>313 Fax:/5IS2112123-&22 ~~.r\~:~~ 

]V ____ 



~_ .•. " 
~~Ambiente 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ 
Perlodo 0110712010 a 31110f2010 
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Convenio SEA 003/2009 

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ

ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 31 de Outubro de 2010

Valor do TCCA
Total de Entrada de 

Recursos Total de Rendimentos

CSA 2 (Thyssen) Conta: BB agencia 1569-5 conta 21908-8 34.272.058,24R$         23.070.446,99R$       853.312,56R$               

Metro  (CRB) Conta: BB agencia 1569-5 conta 21883-9 1.772.591,00R$           354.518,22R$            6.209,85R$                   

CTR S R (SERB) Conta: BB agencia 1569-5 conta 21918-5 455.820,57R$              227.910,30R$            4.932,94R$                   

COMPERJ (PETROBRÁS) Conta: BB agencia 1569-5 conta 21929-0 41.634.000,00R$         4.206.191,70R$         82.217,13R$                 

Condominio 100 (SPE DOMUS 

3)
Conta: BB agencia 1569-5 conta 22014-0 5.800,00R$                  5.800,00R$                77,62R$                        

VilaMar ( Cia Construtora 

VilaMar)
Conta: BB agencia 1569-5 conta 22048-5 64.445,15R$                12.889,03R$              56,48R$                        

Fazenda Itaipava (SINPLAN 

Empreendimentos e 

Participações Ltda)

Conta: BB agencia 1569-5 conta 22099-X 8.883,00R$                  2.961,00R$                8,55R$                          

Porto do Açu (LLX Operações 

Portuarias)
Conta: BB agencia 1569-5 conta 22129-5 18.745.847,87R$         2.543.076,31R$         16.818,87R$                 

Gasoduto Cabiúnas -REDUC - 

GASDUC III (Petrobrás 

Transportadora Associada de 

GÁS S/A - TAG)

Conta: BB agencia 1569-5 conta 22163-5 6.642.000,00R$           7.248.454,51R$         11.306,88R$                 

LT EM Eletrica (Pedras 

Transmissoras de Energia S.A.)
Conta: BB agencia 1569-5 conta 22195-3 181.167,93R$              181.167,93R$            -R$                            

103.782.613,76R$       37.853.415,99R$       974.940,88R$               TOTAL



Convenio SEA 003/2009 
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ

ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Julho de 2010 a 31 de Outubro de 2010

Valor do TCCA*
Entrada de Recursos 

Julho a Outubro de 2010
Rendimentos Julho 
a Outubro de 2010

CSA 2 (Thyssen) Conta: BB agencia 1569-5 conta 21908-8 34.272.058,24R$          1.808.363,33R$              579.292,80R$        

Metro  (CRB) Conta: BB agencia 1569-5 conta 21883-9 1.772.591,00R$            236.345,48R$                 5.575,37R$            

CTR S R (SERB) Conta: BB agencia 1569-5 conta 21918-5 455.820,57R$               182.328,24R$                 4.709,81R$            

COMPERJ (PETROBRÁS) Conta: BB agencia 1569-5 conta 21929-0 41.634.000,00R$          2.103.619,68R$              75.026,58R$          

Condominio 100 (SPE DOMUS 
3)

Conta: BB agencia 1569-5 conta 22014-0 5.800,00R$                   5.800,00R$                     77,62R$                 

VilaMar ( Cia Construtora 
VilaMar)

Conta: BB agencia 1569-5 conta 22048-5 64.445,15R$                 12.889,03R$                   56,48R$                 

Fazenda Itaipava (SINPLAN 
Empreendimentos e 
Participações Ltda)

Conta: BB agencia 1569-5 conta 22099-X 8.883,00R$                   2.961,00R$                     8,55R$                   

Porto do Açu (LLX Operações 
Portuarias)

Conta: BB agencia 1569-5 conta 22129-5 18.745.847,87R$          2.543.076,31R$              16.818,87R$          

Gasoduto Cabiúnas -REDUC - 
GASDUC III (Petrobrás 
Transportadora Associada de 
GÁS S/A - TAG)

Conta: BB agencia 1569-5 conta 22163-5 6.642.000,00R$            7.248.454,51R$              11.306,88R$          

LT EM Eletrica (Pedras 
Transmissoras de Energia S.A.)

Conta: BB agencia 1569-5 conta 22195-3 181.167,93R$               181.167,93R$                 -R$                     

103.782.613,76R$        14.325.005,51R$            692.872,96R$        TOTAL

Nota: * Quando da existência de Termos Aditivos, o valor dos TCCAs referem-se aos valores que serão repassados ao Funbio no ambito do Convênio SEA 003/2009 


