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

"OFÍCIO SENSSPPA N'~W20I1 

Senhora .Secretária.,.Geral; 

Rio de Janeiro, 2e de setembro de 2011 

Ref: Solicitaçã~ de reembolso. nO 009120~ 1 referente 
ao período 01/07120H .31/071201 t 

Aprovada a·~ solicitação de ree~bolso d<? Convê'nio nO 03/2009·, envio an~xos os seguintes 

,documentos: 

• Cópia do Parecer Técnico 0°9 da Comissão .de Acomp{lIlhamento e Hscalização do 

Convênio n° O?12009, aprovando a prestaç&o de contas do Funbio referente à execu_ção 

do con~ênio no período de O t /07/20 II a 31 /07/20 lI, 

• Cópia da Solicitação de Reembolso 0°00912011, emitida pelo Funbio, no valor de 
, . ' 
RS64.440,08 (sessenta e quatro !Di I. quatrocentos e quarenta reais e oito centavos), 

aprovada Pelos membros da Cpmissão', a ser debitada da conta da eSA (referente ao 

. TeCA 11 /2007), haja vista que apen~ recursos desta conta foram executados em 

projetos até o momento. 

Atenciosamente, 

. lima. "Sra. 

LUTZ'F 
Subsecretário 

ROSA LEMOS DE SÁ 
, Secretária-Geral do FUNBIO ' 
Largo do lBAM, OI - 6° andar, Humaitá 
CEP 22.271-070, Rio de Janeiro, RJ 

RElRA 
oto Ambiental 
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G.OyERNO DO RIO DE JANEIRO 
. <. 

SECRETARIA DE DO AMBIENTE . 
Comissão de AcI>mpanhamenlo '( Fiscalização do Çonvênio n003(2009 

. ' ' . ' 

PARECER TÉciuco ~ 9 

Assunto: PrestaçãQ de conta·s do 'FUNBJ'O referénte à "operação, manutef!Çao e controle do . 
· Mecanismo para Conservó,tçAo da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro duranle o perlodo 
de 01/0,12011,até31/071201f ' , . , . 

· ~eferê;'cÚ.: Convênio ' (1°03/2009 .entre a Secretaria .de Estado do Ambiente (SEA) e ó Fundo 
Brasileiro para a:Biodiversidade.(FUNBIO), com irlterveniéncia do Instituto Estadual do Ambie"nte 
(I~EA) ; . para. operaçao, manutenção ~ controle.' do .Me;:anismo para Conservaça.o' da 
'8iodiversidade do Estado do Rio de,Janeiro. . " . : . . 

A cQmissao de Acompanhamento' e Fiscalizaçao do ' Convênio " n00312009 .. (PrQCesso E· 
07/000.574/Q9), designada pela· Resolução ~EA rio 158, ~e 21/0712010,' publícada ·no DOERJ ·de 
22107/2010, e modificada pela Rêsoluçãó ·SEA n° 193, de 17/01/2011 , publicada no DOERJ 'de 

· 24/01/2011 , tem a.observar: ." ' 

, 

. . " \. . 
1". ··A pr~stação de contas relativa ao per/odo de- referência encontra~se de acordo com. ~,Anexo 02 

do ConvêniQ. 00312009 (Faixas de execução de recursQS em projêtos, de investimentos ' em 
unidades de conse~çaol, à ~: ,276, .céibendo destaca~: . 

" 

a; Foram execu~os no per/odo R$456.311,OO (quatrOcentos e ciriquenta e seis m~ 
e trezen'tos e on~e reais) do~ recursos da CSA (TCCA nO~ 1/2007) em. projetos 

. (Total sem incluir o montante gasto em regularizaÇao fundiária), conforme planilha 
anexa' "Demonstrativo da Alocaçao de Recursos e Execuçao dos Projetos~ 
apresentada pelo C.onvenente (Funbio), rest.;mdo por executar cerca de R$19,2 
milhões nps projetos em desf!.nvolvimento à' época. ·Destes. conforme relatório 
·Posiçao ~os Processos em Compras·, R$1~,46 ' ~ilhoes encontravam-se 
compra:metidos ou em vias de, sendo R$5,84 milhões ·em. processo de 
contratação/compra, RS1.1,56 m'ilhões comprometidos em contratos em- execução 
e R$63.· mil comprometidos em pedidos de compras fechados e p~ndentes de 

. entr~a. ' . ." 
. b .• ConSiderando uma estimativa média" de duraçao dos projetos entre 12 e' 1 B 

meses, estima-se uma execução de recursos da ordem de'R$5,8 ~ R$6; 7 milhões 
. rio 'próximo semestre, "Portanto posicionando o gestor do FMA na segunda faixa de . 
execução de' recursos (entr:e RS3;4 e R$e ·milhOes.semestfais) - vide Anexo 02 do 
Convênio 00312009 (Faixas, de ex'ecuçao de recursos em projetos de 
investimentÇ)s em unidades de conservação), à fi. 276. " . ' ". " 

c. Nest~ f)erlodo fo~ executados "em processos de regularizaçao fundiária ' do 
' INEA R$22e.269,OO (duzentos e vinte e oito mil, duzeotos é sessenta e. nove 
reais) provenientes d,a compensação' ambiental da CSA '(TÇCA n~1"1(2007) para 

'. aquisiçáO de unia ptopriedad~ no Parqu~ Estadual dos Três PicO!i. . 
d. A :'planilha de custos da prestâQao .de contas do per/odo perfaz o valor total de 

· . R$64.440,Oa (sessenta e quatro mil, quatroCentos e quarenta .reais e óito 
centavos"). Desta, percebe-se um aumentO de 15% no custo médio mensal em 
rE!laçao ao ... perlodo 'anterior (junho de 2011), sobretudo. de9i~o "à ' variaçao '0'0 . 
centro "de .custo ·jurf~icQ e . supervisão". Os principais centros de · custo 
permanecem ·compras e . contrataçOes· . (B$17 063,00) e ."gerenciamento 'do 
projeto· (R$13.482,00). \ . 

e. Para 'melhor compreensao' das atividades realizadas .pelo Convenente. encontra
se anexado relatQTio ,descritivQ das atividades realizadas por projeto no perlodo 
em análise. . . 

'. 

" 
f. Os . cus.tos relativos ' às visitas de campo, ' aUditoria, gestao ' de ' ativos ' e 

equipamentos ~stao em CQnformidad.e com a 1 ~ falx,a de custos: . . " . i,_" \~. 
g. Os custo:s extras de hospedagem de servidor: virtual, .correio, transporte 'e cartório f.;" 

es~ detalhad?~ ' nas notas fiscais e del)'1~is docu'!lenfo.s anexos. . !~. 



" . 

, -'. 

GOVERNO 00 ESTADO DO RIO DE JANElRO 
SECRE'fARIA, DE ESTADO DO AMBI'ENTE: 

Comissão de Acompanham.ento ,e FiSc,ali1.ação 'do Convên~,! n~OjI2009 

2. No perlodo foram depositados' R$508.132, 14 (quinhentos e oito mil, seteçent~s e:' trinta e 'dois 
reais e Catorze centavos) no Instrumento Financeiro de Compensaçao Ambiental , provenientes . 
de ' ~ Termos, de Compromisso de Compens~. Ambiental,' (TeCA) com'. desembolsos no . 
perlodo, d.e l.!rn · total "de 20" TeCAs sendo. g~renciados pelo Convenente. R~ssalte-se que 
destes' 20 TCCAs, '13 ha'vi~m ,.quitadd' suas,_obriga~s 'de depós}tos-ante(iormente ao P,erfodo. 
f.lém dos depósitos, a aplicaçao fina,nceira das con~as pr~xistentes 'gerou rendimel1tos de 

. R$367.126,57 (trezen~os e sessenta e sete mU,.cento e vinte e seis reais e -cinquenta .e sete 
centavos) no perJodo. ' . . 

3. Por todo o- exposto, conciui-se que os serviçOs prestados encontram-se. em conformidade ·com 
a cláusula quinta, parágrafo Segundo, do' Convênio n"03/2oo9 , autorizando-se-a Solicitação de 
Reembolso nO 09S12011 n!l :valor de ' R$64.440,OS' (sessenta e quatro m.il: quatrocentos e 
.quarenta reais e oito centavos), a ser debitada,.da· conta da CSA {referente ao TeCA 11 /2007) , 
haja vista -que ape!las récur:sos d~sta conta k?ram executados "em projetos até o mome~to. 

'. 

Rio de Janeiro, 28 .de setembro de 2011·. 

, ANDRE ILHA 
Malr. 390001-6 

." 

t..UCAS MOURA 
Matr .. 0954472-7 



~ Sec:rela, i .. U~Ambiente fUNBIO 
15 ·· .. , :.i- ., ~ 

Nome: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
Endereço; largo do Ibam, 1 - 6° andar - Rio de Janeiro - RJ - 22271-070 
CNPJ: 0353744310001-04 Inscrição Estadual: Isento 

Solicitação de Reembolso nO 009/2011 

Valor: R$ 64.440,08 (Sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e oito centavos). 

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

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nO 003/2009 
celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivo. apresentamos os custos 
relativos à gestão e execuçao dos recursos de compensaçao ambiental sob nossa gestão no 
período de 01 ,de julho de 2011 a 31 de julho de. 2011 de acordo com planilha de custos 
demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2) . 

Condições de pagamento: Com aprovaçlo/autorizaçio da SEA Secretaria de Estado do 
Ambiente e com indicaçlo da origem dos recursós (Empreendime·ntolEmpreendedor) 

Local e data: Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2011 . 

103.537.443/0001-041 
FUNDO BRASILEIRO PARA 

r--~ 
A BIODIVERSIDADE. 
l.roo do Ibem. 1 ~ 6!l And. 

~~~~ L.:"AITA . CEP 22.271.0~ 

""""'1 :e- Vv'v\.../ 
. RIO DE JANEIRO. RJ 

Assinatura e carimbo 
Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil 
Agência 1769--8 Conta Corrente 212.001·1 

1' via Cliente 2' via Contabilidade 31via Faturamento 

,fkMtyL LJV~mt 8· ~ 
~ 2K/~I ~J 11 

Fundo Bras ileiro pOiIra a Biodivers idade largo do IBAM. 1 6° OiIl"Idar 22271 ·070 
Te!: (55 21) 2123 5300 Fax: (55 21) 2123 5354 financeiro@funbio.org.br www.funbio.org.br 



CARTA nO 618/2011 

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2011 . 

Ao Senhor 
, Luiz Firmino Martins Pereira · 

Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental 
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA 
Av. Venezuela nO 110 - 5° andar 

ASSUNTO: 98 Solicitação de reembolso do Convenio SEA 003/2009 

Prezado Subsecretário, 

FUNBIO 
15 ~ ~,:,oi 

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

Processo Administrativo os seguintes documentos: 

I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabelá do 
Anexo 11; 

11. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados em julho de 2011; 
111. Solicitação de reembolso nO 009/2011; 
IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de julho de 2011; 
V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de julho 

de 2011; 
VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado 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; 

VII . Relatório Descritivo das Atividades ReaJizadas por Projeto referente ao período de julho de 2011; 
VIII . Cópia de pagamento de regularização fundiária. 

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

Atenciosamente, 

<\Z ~c l ~'-'-'Dl 
Rosa Maria Lemos de Sá 
Secretária Geral do Funbio 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Largo do IBAM, 1 6° andar 22271-070 Rio de Janeiro RJ Brasil 
Tel: (5521) 2123-5313 Fax: (5521) 2123-5322 financeiro@funbio.org.br www.funbio.org.br 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ 

Período 01/07/2011 a 31/07/2011 

FUNB IO 
15 ~"o"~ 

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nl 003/2009 celebrado enue SEA e Funbio em 29 de 

dezembrl? de 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos à gesUo e execução dos recursos de compensação 
ambiental sob nossa gestão no per(odo de 01 de Julho de 201l a 31 de Julho de 2011 de acordo com a planilha de custos demonstrativa 
aneKO ao convênio (anexo2). 

Cenário execuc:lo entn! 3 4 e 8 mllhOes 

Horas 
N' de pessoas Equivalente de 

R$ Total 
Realizadas 

na equipe em equipe dedicada R$Hora 
Realizado 

tempo parcla'- por mAs 

Gerenciamento do projeto 180,00 , 1,07 74,90 R$ 13.482,00 

Compras e contratações 296,75 6 1,77 57,50 R$ 17.063,13 
~ Financeiro 169,50 8 1,01 42,81 R$ 1.256,30 ~ 

o 
N Tc. Informação • 96,50 6 0,51 63,25 R$ 6.103,63 
~ Adm e comunicação 43,75 6 0,26 45,38 R$ 1.985,38 o 
L 

Juridico e supervisão 111,41 R$ 10.589,65 ] 95,00 7 0,51 

1~~Jl.!!J>"riodO 881 35,00 , .4 O 7 

Custo com visitas de campo (mensal) R$ 1.200,00 
Auditoria (mensal) R$ 1.250,00 
Gestão de ativos (mensal) R$ 4.200,00 
Equipamentos (mensal) R$ 850,00 

Total Geral R$ 63.980,07 

Custos Variáveis RI · 
Custos de chamadas de lici tação R$ 4.000,00 R$ · 
Plano de comunicação R$ 15.000,00 R$ · 
Capacitação de gestores R$ 5.000,00 R$ · 
Assist. Técnica monitoramento R$ 10.000,00 R$ · 
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade Obs.4 R$ · 

. 
Reembolso de custos extras (cópia de com rovantes em anexo R$ 460,01 
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado períOdO de 01/07/11 à 31/01/11 R$ 60,00 
Correio R$ 30,20 
Transporte local- Taxl RI 192,00 
Despesas com cartório R$ 111,81 

Total. Rumbolsar RI 64.440.08 I 

• NS! de pessoas na equipe em tempo parcial· é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu mpo à 
implementação do mecanismo. 



• Secreta"" 
60 Ambiente FUNBIO 

15 a .~ .. . 

Nome. Fundo Bras ileiro para a Biod iversidade 
Endereço: Largo do Ibam, 1 - 6° andar - Rio de Janeiro - RJ - 22271 4 070 
CNPJ: 03537443/0001 -04 Inscrição Estadual: Isento 

Solicitação de Reembolso nO 009/2011 

Valor : R$ 64.440,08 (Sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e oito centavos) . 

Solicitaçlrlo de reembolso da importãncia acima referente a reposição de custos operacionais para 
execução dos Recursos da CompensaÇao Ambientàl - Mecanismo para Conservação da 
Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro· FMA 

Em conformidade ccim 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 ã gestao e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestao no 
período de 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011 de acordo com planilha de custos 
demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2) . 
CondiçOes de pagamento: Com aprovação/autorizaçàô da SEA Secretaria de Estado do 
Ambiente e com Indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor) 

Local e dala: Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2011 . 

103.537.44310001-041 
FUNDO BRASILEIRO PARA 

A BIOOIVERSIDADE. 

~ 
Largo do Ibam. 1 - 61. And . 

L'MAITA • CEP 22.271-0~ 
. RIO DE JANEIRO - RJ 

Assinatura e carimbo 
Observação sobre onde deverã ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil 
Agência 1769-8 Conta Corrente 212.001-1 

1· via Cliente 21via Contabilidade 3avia Faturamento 

Fundo Brasiloiro para a Biodlvo f"lidade Largo do IBAM. I 50 andar 22271 ·070 RIo de Janeiro RJ Bras~ 
Tel; (55 21) 2123 5300 Fax (5521) 2 123 5354 Ilnancelro@'unblo.orgbr _ flJnbJo org br 



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos ~ Resumo de execução (pagamentos efetuados) no perlodo por projeto 
COl'lvel'lio SEA 00312009 ~'K"''';' 

do Ambiente FUNBIO 
Termo de Compensação Ambiental nO 1112007 15 · ""C; 
FMA· RJ CSA 2 (Thyssen) 
Período da execucâo: 01 de iu lho de 2011 a 31 de ' ulho de 2011 
Coluna 1 2 3 4 5 6 7 

Projetos aprovados pela Camara de Despesas efetuadas no 
Despesas efetuadas 

Compensação Ambiental do Estado do Rio de CFF perlodo 3010312010 a no perlodO Valor executado Valor a executar Status 
Janeiro · CCA 

, 3Of06J2011 
0110712011 a 
3110712011 

Projeto Reforço Operacional da Unidade de 
Coordenação das Compensações - UCC R$ 252.833,06 RS 252.833,06 RS 0.00 R$ 252.833,06 RS 0,00 Finalizado 
04.15.04.0001 . 
Projeto Estrutura do NucJeo de Regularização 
Fundiária das Unidades de Conservação de 
Proteção Integral Administradas pelo IEFIRJ - RS103.983.92 RS 103.983,92 R$ 0,00 R$ 103.983,92 RS 0,00 Finalizado 
NUREF 
04.15.04 .0002 
Projeto Programa Estadual de Reservas 
Particulares do Patnmônio Natural - RPPN RS 29.458.40 R$ 29.458,40 RS 0.00 RS 29.458.40 RS 0.00 Finalizado 
04.15.04.0003 
Projelo de Revisillo do Plano de Manejo da APA 
Tamoios - APA Tamoios RS 94 .007 ,70 RS 94.007.70 RS 0,00 RS 94 .007 ,70 RS 0,00 Finalizado 
04.15.04.0004 
Projeto definição de categoria de Unidade de 
Conservação na Natureza, para o espaço 
territorial constituído pela Reserva Ecolôgica da 

R$ 249.373,00 RS134.661 ,42 RS 39.899.68 RS 174.561 ,10 RS 74 .811 ,90 
Em 

Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de paraty andamento 
-Mirim - Recategorização REJ 
04 .15.04 .0005 
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e 
Projeto Executivo Completo para Implantação da Em 
Subsede Teres6polis do Parque Estadual dos RS 200.000.00 RS 133.600.00 RS 0.00 RS 133.600.00 RS 66.400,00 

andamento 
Três Picos· Proj, Exec. V. Revolta 
04.15.04 .0006 
Projeto para Elabora~o do Projeto Executivio de 
Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas Em 
do AbraAo e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. RS 249.398,16 R$104.160.00 R$ 0.00 R$ 104.160,00 R$ 145.238,16 

andamento 
Exec. Estr. 2 Rios 
04 .15.04 0007 

X 



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execuçao dos Projetos ~ Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto 
Convenio SEA 00312009 é!!§J!,. """u.l. 

doAmbiente FUNBIO 
Termo de Compensaçao Ambiental n· 1112007 15 '" . 
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) 

.. . :-., 
Período da execucio: 01 de 'ulho de 2011 a 31 de 'ulho de 2011 
Projeto para conclusão das obras de 
infraestrutura física do alojamento de 
pesquisadores, recuperação das edificações 
exislentes (sede administrativa e centro de 
visitantes), implantação de infraestrutura urbana - Em 
paisagística e construção de alojamento 

R$ 1.068.780,94 RS 67.536,02 RS 37.163,40 R$104.699,42 RS 964 .081 ,52 
andamento 

destinado aos guarda-parques na Estação 
Estadual Ecológica do Paraiso - Reforma e 
Obras EEEP 
04.15.04 .0008 
Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA 
do Rio Guandu - Rec. Fundiário APA Rio 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Cancelado 
Guandu 
04.15.04 .0009 
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização 
Fundiária das Unidades de Conservação de Em 
Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ- RS 2.137.981,74 RS 775.389,72 R$ 3.849,18 RS 779.238,90 R$ 1.358.742 ,84 

andamento 
NUREF 2 
04.15.04.0010 
Projeto Programa Estadual de Reservas Em 
Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 RS 1.591 .971 ,89 RS 603.157,95 RS 400,00 RS 603.557,95 RS 988.413,94 

andamento 
04.15,04.0011 
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de 
Reforma e Construção de Infraestrutura para a 
Sede da Reseva Biológica e Arqueol6gica de 

R$ 62.000,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0.00 R$ 62.000.00 
Em 

Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG andamento 
(Guaratiba) 
04.15.04.0012 
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de 
Reforma e Construção de Infraestrutura para a 

Em Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - R$ 60.000,00 , R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 60.000,00 
Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) andamento 

04.15.04.0013 
~ 

~ 



Demonstrativo ~a Alocação de Recursos e Execução dos Projetos ® Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto 
Convenio SEA 00312009 t!lJJ!. "''''o.'' do Ambiente FUNB IO 
Termo de Compensação Ambientai nO 1112007 

15 ~~"; 
FMA - RJ eSA 2 (Thyssen) 
Periado da execução: 01 de julho de 2011 a 31 de 'ulho de 2011 
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de 
Construçao de Infraestrutura para a Sede do 
Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESe -

RS 90.000,00 RS 17.960.00 RS 26.940,00 RS 44.900,00 R$ 45.100,00 
Em 

Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) andamento 
04.15.04.0014 

Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e 
Estruturação da Area de Proteção Ambiental do 

Em Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio R$ 409.145,00 RS 104.700,38 R$ 0,00 RS 104,700,38 RS 304.444 ,62 
andamento 

Guandu 
04.05.04 .0015 
Projeto para Cercamento e Sinalização da 
ReselVa Biológica e Arqueológica de Guaratiba -

Em RBAG • Cercamento e Sinalização da RBAG R$ 853.683,10 RS 643.793,45 RS 0,00 RS 643.793,45 RS 209.889,65 
andamento 04.15.04.0016' 

Delimitação de Unidades de Conservação 
Municipais - Escala 1 :25000· Delimitação de 

RS 4.466.030,00 RS641 .121 ,85 RS 5.068,80 RS 646.190,65 RS 3.819.839.35 
Em 

Ucs Municipais andamento 
04 .15.01 .0017 - SEA 
Programa de Implantação e Fortalecimento do 
Parque Natural Municipal Montanhas de 

Em Teresõpolis - RJ - Implantação e R$1 .298.531 ,87 RS 386.751 ,82 RS 25.692,44 RS 412.444,26 RS 886.087,61 
Fortalecimento PMonte andamento 

04.15,04.0018 TCT Pref. Teres6polis 
Projeto para Revido do Plano de Manejo do 
Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 

RS 565.061 ,70 RS 51 .513,90 RS 0,00 RS 51 .513,90 RS 513.547,80 
Em 

04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade andamento 
ICMBIO 
Projeto Revitafização da Sede e Fortalecimento 
da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do 

R$ 2.517.880,92 RS 388.086,66 R$125.891 ,14 RS 513.977,80 R$ 2.003.903.12 
Em 

Desengano · Parque Estadual do Desengano andamento 
04.15.04.0020 

, 
r-. 

% 



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos ® Resumo de execução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto 
Convenio SEA 00312009 ~~ ~~ .. ". doAmbien le FUNBIO 
Termo de Compensação Ambiental n· 1112007 

15 ~ 'õ': 
FMA · RJ CSA 2 (Thyssen) 
Período da execução: 01 de 'ulho de 2011 a 31 de lulho de 2011 
Projeto Fortalecimento do. Parque Estadual da 
Pedra Branca: Obras de Recuperação e Em 
Aquisição de Mobiliários e Equipamentos· RS 782 .903,25 RS 0,00 RS 191.406.36 RS 191.406,36 RS 591.496,89 

andamento 
Fortalecimento PE Pedra Branca 
04.15,04 .0021 
Projelo Ações Prioritárias para a Implantação do 

Em 
Pa~que Estadual Cunhambebe • PE RS 1.518.883,69 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 1.518.883,69 

andamento 
Cunhambebe 04 .15.04.0022 
Projeto Obras de Reforma da Sede 
Administrativa! Centro de Visitantes e 
Fortalecimento de Apoio Administrativo! 

RS 901 .817,08 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 901 .817 ,08 
Em 

Operacional destinados ao Parque Estadual da andamento 
Ilha Grande - Obras e Forta lecimento PEIG 
04.' 5.04 0023 
Projeto para Implantação de Estrutura Flsica da 
Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio 

RS 2.987.363,67 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 2.987.363,67 
Em 

Macacú • APA do Rio Macacú andamento 
04 15.04 0024 • SEA 
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento 
Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 

Em Elaboração PM dos Morros do Pã o de Açúcar R$ 284.700,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 284.700,00 
e da Urca 04.' 5.04 .0025· SMAC 

andamento 

Elaboração do Plano de Manejo dos Parques 
Naturais Municipais da Prainha e de Grumari -

Em Elaboração PM dos Parques da Pra inha e de RS 221 .950,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 221 .950 ,00 
Grumari 04.15.04.0026 · 

andamento 

SMAC 

Estruturação de instrumentos de gestão para o 
Parque Natural MuniCipal do Mendanha através 
da Elaboração do Plano de Manejo -

RS 335.150,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 335.150,00 
Em 

Estrutur.lção de Gestão para o Parque andamento 
Mendanha 
04 .15.040027 - SMAC " 

~V 



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos 
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto 
Ico,,,.,,o SEA 00312009 

de Compensação Ambiental nO 1 112007 
RJ CSA 2 (Thyssen) 

• 1 

R$ R$ R$ RS 

s..:r~tlria 
doAmbiente 

{® 
FUNBIO 

15 . n ... .... 
RS18.343.861, 

Regularização Fundiária 
R$13.11 RS RS 

15.03.0001 R$ 4.810."'2.45 RS 

- Valores alocados de 
R$ 36.443.211 , R$ 12.604 .537,1 R$ RS 13.289.117,1 

o valor .. locado do INEA para I RegularWlçAo Fundiãria li de RS 13.000 000,00 confOfTOll ATAS nO 10" e 2S- da CCA ooorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 
respectIVamente. sendo que RS 425.357.69 101 executiildo na gestão anterior ao F~bio. ficando com o saldo de R$ 12.574 642,31 que acrescido de R$ 535.680,00 de regulanzação da SEA 
totallzam o valor de RS 13 110 322,31 
Projeto UCC. O valor originai do CFF é de RS 252.836,32, sondo que RS 252.833,06 foi oxecutado. fICandO assim um saldo de RS 3,26 que lIolta para o saldo livre, para ser alocado com outro 
projeto. 
Projeto NUREF O valor ooglnal do CFF li de RS 136.123,14 para eJlC8CUÇio de abril a junho de 2010 (estendeu·se até Julho de 2010). sendo que; RS 103.983,921oi executado. ficando assim um 
saldo de RS 32.139,22 que volta para saldo ~lIre. para ser alocado com outro projeto 
Projeto RPPN O valor original de CFF é de RS 55.819.00 para e~ecuçao de abril a Junho de 2010 (eslendeu-se .. tê julho de 2010). sendo que: RS 29.458,40 fOi executado, ficando assim um 
saldo de RS 26360.60 que lIolta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto 
Projeto APA Tamoios: O valor original do CFF é de RS 98 893.00, sendo que AS 94 007,70 foi executado, ficando assim um saldo de RS 4.885.30 que volta para o saldo livre. para ser alocado 
com outro projelo 
ProJoto Rec, Fundlano APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o QFICIOIINEAIOIBAP rf'203 datado em 17108120108 ATA 31· da CCAdatada em 20/0412011 . o valor original dD 

.$ 200 000.00 "",, , ~, ".0 li" •. "~ , .. "~do rom '"". ,""", ~ 

~~"'~"o 
FunblO ' 



1 ;~:~~:::~I~:::i ~ da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos 
de e,xecução (pagamentos efetuados) no período por projeto 
SEA 003/2009 

de Compensação Ambiental nQ 03/2010 
• RJ COMPEAJ (Petrobrás) 

Projetos aprovados pela Camata de Despesas efetuadas Despesas efetuadas 
Compensação Ambiental do Estado do Rio de CFF no perlodo 3010312010 período 0110712011 

Janeiro · CCA a 30/06120 11 a 31 /0712011 

e 
i de Custeio do Conjunto de UC 

i Que a compõem - Sustentabllldade R$ R$ R$ 
Plllha Grande 

para 1 
da Área de 

R$ R$ R$ 
Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 
15.07.0002 

R$ R$l.IUU.IJOU.,UUI R$ 

A$ 5,9()l.974,"BI A$ 1,1 A$ 

o valor alocado na Regularização fundiária está acordo com a ATA da 31 v Reunião · 20 de Abril de 2011 da CCA 

~ Secretaria 
gXoAmbiente FUNBIO 

15 . '6"" 

Valor executado Valor a executar Status 

R$ R$ 
Em 

andamento 

R$ R$ 
Em 

andamento 

R$ 1.100.lJOO.,001 R$ 3.90'0.00'0,00 

A$I .1 00.000',001 A$ 4.BIJ1 .9'74,:'B 
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Projelo Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro· 
FMAlRJ - CSA2 

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2011 

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO) 

Proje tos NR processos 
, 

Método Va lor CFF (RS) 

Fortalecimento do Parque Estadual da 
12 Shopping 9.689,50 

Pedra Branca 

Projeto Fortalecimento e Obras dos Qualidade e 
núcleos Piraquara e Pau da fome e do PE 11 Preço / 1.886.223,94 
Pedra Branca Shopping 

Monumento Natural dos Morros do Pão 
01 

Qualidade e 
284.700,00 

de Açúcar e da Urca Preço 

Qualidade e 
Sustentabi1idade UCs PI Ilha Grande 03 Preço / 1.476.203,45 

- Shopping 

Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva 
01 

Qualidade e 
728.055,25 

Biológica da Praia do Sul Preço 

Revit atJzaçao e fortaleclmento do Parque 
05 Shopping/Direta 182.251,50 

Estadual do Desengano 

Parque Estadual dos Três Picos 01 
Qualidade e 

278.378,37 
Preço 

Reserva Biológica de Araras - RBA 01 Shopping 230.000,00 

Parque Natural Municipal do Mendanha 01 
Qualidade e 

335.150,00 
Preço 

Parques Naturais Municipais da Prainha e 
01 

Qualidade e 
221.950,00 

de Grumari Preço 

Parque Estadual Cunhambebe e da Área 
02 Shopping 156.875,00 

de Proteção Ambiental de Mangaratiba 

Programa de Implantação e 

Fortalecimento do Parque Natural 20 Shopping 33.708,05 

Municipal Montanhas de Teresõpolis - RJ 

NUREF 2 - Convênio 03 Shopping 2.100,00 

RPPN 2 - Convênio 01 Shopping 15.000,00 

Total 63 5.840.285,06 



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

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2011 

RESUMO 

Método 
Qte. Valor Total CFF 

Valor Médio 
Tempo Médio Tempo médio 

Processos por Método Esperado em compras 

Qualidade e Preço 08 4.809.021,85 601.127,73 60 dias 2 dias 

Direta 01 45 .000,00 45.000,00 30 dias 6 dias 

Shopping 54 986.263,21 17.932,06 30 dias 119 dias 

Total 63 5.840.285,06 

OBSERVAÇÕES: 

• 01 Processo Contratação Direta com 182 d ias - Contratação de PJ para elaboração 

de Projeto Executivo Desengano no valor de R$ 45.000,00. Solicitamos ofício da 

diretoria do INEA em reunião ocorrida na data de 07/04/1 1, porém ainda sem retorno, 
apesar das cobranças da Gerencia do Projeto FMA no Funbio: 

• 20 Processos de Shopping com prazo superior a 30 dias de aquisição 

- Processos de Teresópolis aguardando gestora Renata auto rizar aquisição, paralisada 

devido ao momento poHtico da região; 

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

Projetos Ni processos M étodo Valor (.$1 

Parque Municipal Mont . Teresópolls 03 
Direta I 2.214,60 Shopping 

Projeto Cercamento e Sinalização 
da Reserva Biológica e Arqueológica 01 Shopping 18.508,00 
de Guaratiba - RBAG 
Projeto Fortalecimento e Obras dos 
núcleos Piraquara e Pau da Fome e 07 Shopping 13.855.74 
do PE Pedra Branca 
Revitalização e Fortalecimento da 10 Shopping 26.263,60 
estrutura do PE Desengano 
RPPN 2· Convênio 01 Shopping 2.440,00 

Total 22 63.281,94 
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Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro 4 

FMAlRJ - CSA2 

POSição dos processos em Compras na data de 31/07/2011 

RESUMO 

Tempo 
Tempo real 

Método 
Qt. Valor Total por Valor Médio 

médio em 
Processos Método Médio Esperado I 

processo 
compras 

Direta 02 2.094 ,60 1.047,30 10 dias 5 dias 

Shopping 20 61 .187,34 3.059,37 30 dias 28 dias 

Total 22 63.281,94 

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento 

Data de Valor Total do 
Valor Pendente N' Previsão 

Projetos 
Assi natura Contrato (R$) 

de Pagamento parcelas Término 
(R$) a pagar Contrato 

RPPN 2 . Convênio 
I (Serviços pj) 01 /04/10 1.271.093,09 646.489,95 12 juV12 

NUREF 2· 
01 /04/10 1.736.225.78 902.358,22 13 junl12 I (Serviços PJl 

Projeto Executivo 
Infraestrutura Vale 
da Revolta· PE 24/08110 167.000,00 33.400,00 1 Jul/ll 
Três Picos 

I (Consultoria PJ) 

Projeto Executivo 
Estrada Dois Rios - 01 /09/10 248.000,00 143.750,00 4 Ago/l1 PE Ilha Grande 
(Consultoria PJ) 

REJ Joatinga 
17/11/10 249.373,00 74.81 1,90 3 JuVl1 (Consultoria PJ) 

Cercamento da 
Reserva Biológica e 13101 /11 825.321 ,14 181.527,69 2 SeVll Arqueológica de 
Guaratiba • RBAG 
Sede do Parque 

Estadual da ~~r~ 01/3/11 89.800,00 44.900,00 2 Jul/l1 
da Concórdia PJ 
Delimitação de 
Unidades de 15/03/11 4.249.607,00 3.090.128,73 4 Mar/12 Conservação 
Municioais (PJ) 
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Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro . 
FMAlRJ • CSA2 

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2011 

Plano de Manejo 
03/03/11 498.329,04 398.663,24 6 SeV12 Itatiaia 

Reforma e Obra 
14/03111 935.367.72 830.668,30 4 Setll1 

EEE Paralso 

Revitalização e 
Fortalecimento da 

25103/11 1.623.664,23 521.501, I O 2 Set/l1 estrutura do PE 
Desengan~ IPJ) 
Revitatização e 
Fortalecimento da 

28/03111 461 .695,28 235.828,65 2 Ago/II T filha e Guaritas do 
PE Desengano 
Projeto 
Fonaleclmento e 
Obras dos núcleos 16/05111 609.561 ,76 201.235,17 I Agoll1 Piraquara e Pau da 
Fome e do PE 
Pedra Branca 
Delimitação de 
Unidades de 
Conservação 30/05111 158.400,00 129.254,40 4 Mai/2012 
Municipais (PF) + 
Valor INSS 
Area de Proteção 
da Bacia do Alo 19/07/11 2.781 .834 ,02 2.781.834,02 8 Mar12012 
Macacu 
Ações Prioritárias 
para a implantação 

11/07/ 11 1.346.950,00 1.346.950,00 17 Setl2012 
do Parque Estadual 
Cunham bebe 

Total 17.252.222,06 11.563.301 ,37 

3) CONSOLIDADO 

COMPRO METIDO EM COMPRAS 

Processos em Compras em 31 /07/2011 R$ 

Solicitações em Compras 5.840.285,06 

Pedidos de Compra fechados 63.281 ,94 

Contratos em andamento 11 .563.301 ,37 

Valor Total 17.466.868,37 

P.i,ln .. 4 de 4 



COnllemo SEA 00312009 
Mecanismo para a Conservaçao da Slodiversldade do Estado do Rio de Janeiro - FMA 

Mecanismo para a Conservacão da Biodiversidade do Estado do Rio de JaneirQ IRJ 

ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de março de 2010 a 31 de julho de 2011 

~ 8B agencia 1769-8 conta 22099-X 

.C2!l1I;. 8S agencia 1769-8 conla 22163-5 

.Q.2n!l. SS agencia 1769-8 conta 22195-3 

~ SS agencla 1769-8 conla 22199-6 

,CQ!lli 88 ageooa 1769-8 conta 22201-1 

" 

~ 88 agencia 1769-8 conta 22229· I 

!&Dl!;. 88 agencia 1769-8 conta 22301 -8 

, 
~ 88 agencia 1769-8 conta 22360-3 

C2n!L SB agencia 1769-8 conta 22377-8 

Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A)' ~ SS agencia 1769-8 conla 22318-2 

~ BS agencia 1769-8 conta 8ô07·X 

~ SB agencia 1769-8 conta 22376-X 

" ~ BB agencia 1769-8 conta 22457-X 

Quitado RS 8883,00 

Quitado RS 7.224502,21 

QUitado RS 181.167,93 

Em andamento RS 232.570,53 

QUitado RS 921 392,40 

Quitado RS 18922,94 

Em andamento RS 2746651.12 

Qurtado RS 62.619,20 

Qurtado R' 32454,15 

Quitado 

Em andamento 

QUitadO RS 57.211 ,24 

Quitado 

1 - O lIalor da compensação ambientaI nO 0412008 da empresa Brascan SPE RJ·5 S.A está em branco. pois nao recebemos o TCCA. 
2 - O valor da compensaçAo ambiental nO 0112011 da empresa Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás está em branco. poiS nao recebemos o r CCA. 
3 • O lIalor da compensaçao ambiental n" 0212011 da empresa Brascan SPE RJ-5 S A está em branco, pois nao recebemos o TeCA 

RS 8.863.00 

RS 7248454,51 

RS 181 167,93 

RS 209313,45 

RS 921 392.40 

R' 18922,94 

R' 2.062 277,20 

R' 62619,20 

R' 32881.20 

OS 15511 ,67 

RS 277 559,00 

RS 57999,14 

RS 54 350,00 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

R' 

RS 

RS, 

RS 

RS 

R$ 

RS 

i'S 

FUNBIO 
15 ... ao",. 

376 ,63 

496.488 ,00 

7907 ,26 

4197 ,54 

49.584 ,., 
700 ,17 

66.861 ,56 

"'" ,96 

732 ,38 

260 ,36 

5019 ,2' 

1 217 ,12 

1 274 ,86 



Convenlo SEA 00312009 
Mecanismo para a ConselVaçao da Biodwersidade do Estado do Rio de Janeiro· FMA 

Mecanismo para a Conservação da Blodlversidade do Estado do Rio de Janeiro IRJ 
ENTRADAS e RENDIMENTOS· 01 a 31 de julho de 2011 

SltuaçAo do 
Depósito 

Valor nominal pactuado para Entrada de 
repasse ao FMAlFunbio Julho de 2011 

RS 8883,00 R$ 

~ BB agencia 1769-8 conta 22163-5 Quitado RS 7224502,21 RS 

~ BB agencia 1769·8 canta 22195-3 QUitado RS 181 167,93 RS 

Conta: SS agencia 1769--8 conta 22199-6 Em andamento RS 232570,53 RS 23257,05 

C2n!i' SB ageooa 1769-8 conta 22201·1 Ouitado RS 921 392,40 R' 

Conta BB agencia 1769-8 conta 22229-1 Quitado RS 18922,94 RS 

~ BB agencia 1769-8 conta 22301-8 Em andamento R' 2746651,12 R' 

~ BB agencia 1769-8 conta 22360·3 Qurtado RS 62619,20 RS 

CQnta. ftB i9ln~ª 17§9-8 ~n!i! Z23Z7·§ Quitado RS 32.464,15 RS 

Conta Be i!gencia 1769-8 canti! 22318-2 Quitado RS 

ÇQnla: SB ag!;nla 17§9:§ Ç2nli! §§Q7·X Em andamento RS 

Conta: BB ag!;nçia 1769-8; ÇQIlIi! 2237§-X Ouitado RS 57211 ,24 R$ 

" CQnta' BB i!91!lcii 1769-81<Q!lli 22;~:i7·X OUltado RS 

1 _ O valor da compensaçto ambiental n· 0412008 da empresa Brascall SPE RJ-5 5 A está em \)r;u'\co. poIS nao recebemos o TCCA. 
2· O valor da compensaçao ambientaI n· 0112011 da empresa Petróleo BraSileiro 5 A • Petrobrás esta em branco, pois nao recebemos o TCCA 
3 · O valor da campensaçto ambiental nO 0212011 da empresa Brascan SPE RJ·5 S.A esta em branco, pois nao recebemos o TCCA 

Rendimentos 
Julho de 2011 

R' 63,92 

RS 60,158,40 

RS 1 176,51 

RS 1.246,70 

RS 9121 ,06 

RS 121,38 

RS 19.179,35 

RS 573.90 

RS 293,31 

R' 110,40 

RS 2105,20 

RS 517,03 

RS 485,65 

RS 9,155,83 

RS 7744838,71 

RS 188.991 ,39 

RS 213.407, 19 

RS 970976.83 

RS 19.499,31 

RS 2129,076.86 

RS 65680,36 

RS 33569,78 

RS 15728,23 

RS 282.534,44 

RS 59 172,46 

RS 55580,86 



~ Se<retana U~Ambil?nte 

RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 0312009 - FMA RJ 

Período 0110712011 a 3110712011 

FUNBIO 
15 ~·.:' .. 

1 • Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 

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

gerados a partir das compensações ambientais. 

Objetivos especificas: Disponibilização de êquipe técnica especializada (na área ambiental , 

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

projetos gerados a partir de medidas compensatórias ; 

Suporte log lstico, apoiando as atividades intemas e externas da UCC. 

Análise Hora/Homem: 

• Recebimento da informação que a Prestação de contas final do Projeto UCG (perrodo 

de abriV2010 a abril1201 1) foi aprovada peta INEA; 

• 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 

criaçao 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 criaç30 dessas unidades de 

conservaçao e Incentivos para a sua implementaçao. 

Objetivos especificas: Oisponibilizaçao de equipe técnica especializada (érea ambiental) e 

administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN; 

Suporte loglstlco, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN; 

Aquisiçao de materiais e equipamentos permanentes. 

Análise Hora/Homem: 

• Cotaçao das placas de sinalizaçao após revis30 da especificaçao enviada pelo projeto; 

• Resoluçao de questOes referentes ao do seguro do GPS do projeto; 

• Cancelamento de duas diárias solicitadas para o projeto; 



, 
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3· Projeto: Estruturaçao do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF 

FUNBIQ 

15 .. ·~ 

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularizaç30 Fundiária - NUREF, através 

da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e seJViços, 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 àrea jurldica e ambiental) e 

administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiària nas UC; 

Suporte logfstico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; 

Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio ás atividades internas e 

extemas do Núcleo. 

Análise Hora/Homem : 

• Captação de fomecedores, formalização de Pedido de Cotação no RM para aquisição 

de material de escritório solicitado pelo projeto. Elaboração de anexo, encaminhamento 

aos fornecedores , atualização de protocolos e organização do processo; 

• Recebimento e análise de propostas para aquisição do material de escritório solicitado 

pelo projeto; 

• Reunião no INEA para tratar de questões referentes á Copy House e seus serviços; 

• Contato diário com a Bradesco Seguros por emait e telefone para solucionar a questão 

do GPS do projeto; 

• Entendimentos com a assistente do projeto sobre o carimbo elaborado que está em 

desacordo com o pedido; 

• Solicitação de encaminhamento de comprovante de devoluç30 de diárias do projeto e 

envio do mesmo para o financeiro; 

• Solicitação de cotaçêo de seguro e encaminhamento da NF do DGPS do projeto para o 

setor de compras. 

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 revisêo 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. 



Analise Hora/Homem: 
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• Recebimento da informação de que a Prestação de contas final do Projeto APA 

Tamoios (perfodo de abril/2010 a fevereiro/2011 ) foi aprovada pelo IN EA; 

• Projeto Flnahzado. 

5 - Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requal ificação 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. 

Analise HorafHomem: 

• Contato como INEA para verificação da emissão do Termo de InIcio de Serviço para o 

Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento; 

• Contato com a empresa DPC Desenvolvimento, para alinhamento de datas para 

elaboração do 1° Termo Aditivo a partir do Termo de Autorização para Inicio de 

Serviço, 

6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o 

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

de Lazer de Paraty - Mirim 

Objetivo geral do projeto : Defin ir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da 

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

AELPM, garantindo a proteçào efetiva dos remanescentes de Mala Attantica dessa região e a 

redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados á 

presença de comun idades tradicionais, 

Objetivos especificas : Levantar os subsldios necessários para elaborar proposta de 

calegoria{s) de UC pra o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de 

amortec imento terrestre e mannho, garantindo a participação efetiva das comunidades 

trad icionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos 

eXistentes e proporcionar condições para valorizaçao e manutenção da sua cultura, bem como 

a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na regU~o , 
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• Consulta ao Contrato 104/2011 da empresa Igara Consultoria e contato por e-mai1 com 

os responsáveis pela Supervisão para verificação da conclusão do Contrato conforme 

Cronograma, 

• Recebimento e registro do Produto 4 do Contrato 104/2010 da empresa Igara 

Consultoria . 

7 - Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestru tura fisica do alojamento de 

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

visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagistica e construção de 

alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecolõg ica do Paraiso. 

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administraçtlo e operacionalização da EEEP 

no ãmblto dos objetivos de sua criação, criar condiçOes propicias para o estabelecimento de 

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

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

Janeiro. 

Objetivos especificos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para 

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 paisaglstico 

Análise Hora/Homem: 

• Alteração da quantidade no projeto dos Insumos compra de mobiliário e equipamentos 

de uso doméstico, no sistema cérebro FMA; 

• Consulta ao Contrato 019/21 1 da empresa Focus ConstruçOes e contato com os 

responsáveis pela Supervisêo para verificação da aprovação da 21 Medição; 

8 - Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para 

implantação da Subsede Teresõpolis do Parque Estadual dos Três Picos. 

Objetivo geral do projeto: Implantar a Subsede Teresópolis através da contratação de 

projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo. 
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Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico e plano de ocupaç30, projeto urbano-paisaglstico, 

projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalízaçêo, memorial descritivo, planilhas 

orçamentêrias, cronogramas, perspectivas e entregar ART. 

Análise Hora/Homem: 

• Aguardando posiçêo do INEA em relaçao ao contrato vencido em 13/07/11 sem a 

entrega do Produto Final. Contato com os responsáveis peta Supervisêo questionando 

sobre a aprovaç30 para elaboraçêo do 20 Termo Aditivo. 

9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu. 

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

Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu. 

Objetivos especificas : Elaboraçl:lo de propostas de Projetos Executivos para o 

Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu. 

Análise Hora/Homem: 

• Projeto finalizado 

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

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

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

uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulaçl:lo e estruturação 

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

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

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

Objetivos especificos: Obter base topográfica na escala 1:25.000 (vetorial e continua) de 

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

Informaçl:lo Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais , Estaduais e 

Municipais. 

Análise Hora/Homem: 
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• Expediçêo por Sedex das 5 ARTs referentes ao Contrato 021 /2011 da empresa 

Engefoto ; 

• Contato com a representante da empresa Engefoto, para confirmaçêo do 

envio/recebimento da NF-e 289 referente ílI3- Mediçao do Contrato 021 12011 . 

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

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

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

fiscalizaçêo e uso público através da elaboraçêo de projetos executivos de reforma I ampliaçêo 

e dos projetos complementares da edificaçêo da sede existente, que nao comporta o programa 

necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda

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

do acesso e entorno imediato da edificação. 

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetõnico, realizar os 

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

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

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

maquete dig ital e entregar ART. 

Análise Hora/Homem: 

• Verificação de valores já atualizados para o projeto. A solicitação será inserida 

novamente no sistema; 

• Atualização de valores no CFF do Projeto. 

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 especificas: 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: 
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• Contato com fornecedor e solicitante para finalizaçêo de informações para confecçao 

das placas do projeto. 

13 • Projeto: Programa de Implantaçao e Fortalecimento do Parque Natural Municipal 

Montanhas de Teresópolis - RJ 

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

implementaçao do Parque Natural Municipal Montanhas de Teres6polis , visando à proteçêo de 

seus limites e entorno direto. 

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

conservaçao - UC; 

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

Sensibilizar e capacitar a poputaçao da regiao de contato direto com a unidade de conservação 

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

integral. 

Análise Hora/Homem: 

• Follow-up referente a transferência de propriedade, transporte e regularização de 

documenlação do palio weekend 1.6 trekking e contato com a concessionária e demais 

interaçOes; 

• Troca de informaçOes com o fornecedor de moletons para o projeto. 

14 - Projeto: Projeto pra Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia 

Objetivo gera~ 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 

limitaçOes necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral. 

Objetivos especificas: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do 

Parque através da revisão do Plano de Manejo. 

Anãlise Hora/Homem: 

• Baixa no sistema do pedido de compra das imagens de satélite para o parque; 
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• Cobrança dos lermos de recebimento e aceite dos produtos da consultoria contratada 

para o projeto; 

• Recebimento e registro do Produto 2 do Contrato 022/2011 da empresa Ecomek. 

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 

construi-lo de forma particlpativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; 

Estruturaçao Básica da UC. 

Análise Hora/Homem: 

• Não houve movimentação neste mês 

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 administraçao, fiscalização e 

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

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

visi tantes . café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque 

Estadual da Serra da Concórdia . 

Objetivos es pecificos : Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, 

projeto urbano-paisagfstico. projeto de arquitetura e projetos complemen tares, memorial 

oescritivo, caderno de especificaçOes, planilhas orçamen tárias , cronograma, perspectivas, 

maquete digital e entregar ART. 

Anãlise HorafHomem: 

• Consulta ao Contrato 060/2011 da empresa R&T Arquitetos e contato com os 

responsáveis para verificação da conclusão do Contrato conforme Cronograma ou 

elaboração de Termo Aditivo: 
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17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura 

da Sede da Reserva Biolôgica de Araras (RBAl 

Objetivo geral do projeto: Prover I 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 guarda

parques 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 

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

Análise Hora/Homem: 

• Verificação de valores já atualizados para o projeto. A solicitação será inserida 

novamente no sistema; 

• Atualizaç:!lo de valores no CFF do Projeto; 

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

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

conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região; 

Promover a participação da população local , das comunidades técnico-cientificas 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 Atlãntica local. 

• 
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Obj etivo 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 especificas: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro 

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

Contratar serviço de consultoria em interpretaçao ambiental para portadores de necessidades 

especiais. 

Anãlise Hora/Homem: 

• Aguardando retorno do coordenador para prosseguimento do projeto. 

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 especificas: Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do 

Mendanha. 

Análise Hora/Homem: 

• Cadastramento do Projeto no sistema cérebro; 

• Solicitação de criação de novo centro de custo para o projeto; 

• Cadastramento dos usuários no sistema; 

• Reunião de compras, gerência FMA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente do RJ 

para orientação sobre os procedimentos a serem seguidos para contratações de 

empresas que farão os planos de manejo dos três projetos RJ; 

• Análise do TdR do projeto; 

• Encaminhamento de modelo de Critério de Avaliação para as propostas enviadas; 
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• Contato com a coordenadora do projeto para esclarecimentos quanto ã manifestação 

de Interesse; 

• Prospecção de empresas para manifestação de interesse da contratação do projeto; 

• Recebimento das manifestaçOes de interesse das empresas interessadas em participar 

dos planos de manejo; 

• Publicaç30 de anuncios de manifestação de interesse nos jornais Folha de São Paulo e 

OGloba. 

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 pao 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 especificas : Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão 

de Açúcar e da Urca. 

Análise Hora/Homem: 

• Cadastramento do Projeto no sistema cérebro; 

• Solicitação de criação de novo centro de custo para o projeto; 

• Cadastramento dos usuários no sistema; 

• Reunião de compras, gerência FMA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente do RJ 

para orientação sobre os procedimentos a serem seguidos para contratações de 

empresas que farão os planos de manejo dos três projetos RJ ; 

• Análise do TdR do projeto; 

• Encaminhamento de modelo de Critério de Avaliação para as propostas enviadas; 

• Contato com a coordenadora do projeto por telefone para esclarecimentos quanto a 
manifestação de interesse; 

• Prospecção de empresas para manifestação de interesse da contratação do projeto; 

• Recebimento das manifestações de interesse das empresas in teressadas em participar 

dos planos de manejo; 

• Publicação de anúncios de manifestação de interesse nos jornais Folha de São Paulo e 

O Globo. 

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. 
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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 atingi r os objetivos pelos quais foram criados. 

Objetivos especificos : Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha 

e o Parque Natural Municipal de Grumari. 

Análise Hora/Homem: 

• Cadastramento do Projeto no sistema cérebro; 

• Solicitação de criaçêo de novo centro de custo para o projeto; 

• Cadastramento dos usuários no sistema; 

• Reunião de compras, gerência FMA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente do RJ 

para orientação sobre os procedimentos a serem seguidos para contratações de 

empresas que farao os planos de manejo dos três projetos RJ; 

• Analise do TdR do projeto; 

• Encaminhamento de modelo de Critério de Avaliação para as propostas enviadas; 

• Contato com a coordenadora do projeto por telefone para esclarecimentos quanto à 

manifeslaçtlo de interesse; 

• Prospecçtlo de empresas para manifestaçtlo de interesse da contratação do projeto; 

• Recebimento das manifestações de interesse das empresas interessadas em participar 

dos planos de manejo; 

• Publicaçêo de anuncias de manifestaçtlo de interesse nos jornais Folha de São Paulo e 

o Globo. 

23 - Projeto para implantação de estrutura fisica da ãrea de proteção ambiental da bacia 

do Rio MacacÚ. 

Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC. com compra de 

equipamentos e mobiliario doméstico e de escritório. propiciando a melhoria da gestão da APA 

e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalizaç:io da unidade de 

conservação. 

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

do Rio Macacu através de urbanizaçtlo de seu entorno imediato com construçtlo de 

estacionamento e ciclovia; 

Recomposiçtlo ambiental (mata ciliar) do entorno da sede. 
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• Análise das propostas recebidas para a construção da Sede da APA do Rio Macacú, 

ajustes do cronograma ffsico financeiro (CFF) Junlo ao coordenador e o fornecedor 

ganhador do processo. Envio da documentação referente a seleção ao Juridico para 

elaboração do contrato da obra da APA do Rio Macacú; 

• Entendimentos sobre o Relatório de Avaliação da Construção da Sede do projeto; 

• Contato com o coordenador do projeto para elaboração do Termo de Autorização para 

InicIo de Obra para o Contrato 067/2011 da empresa Azzuk; 

• Contato o coordenador do projeto atendendo sua solicitação de envio de logotipo do 

FunblO e manual para confecção de placas do projeto. 

24 - Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio ã Visitação do Parque 

Estadual d o Desengano. 

Objetivo geral do projeto : Possib!litar a revitalização da infraestrutura flsica da sede do PEO, 

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

Implementação da visitação do parque e implantaç30 da Trilha da Cascata que liga Santa 

Maria Madalena a S30 F!delis. 

Objetivos especificas: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para 

administraç30 e fortalecimento da visitaç30 a partir das obras de reforma; 

Intervenções na Trilha da Cascata; 

Implantaç30 de placas de sinalizaçao na Trilha da Cascata e na sede; 

Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais. 

Anãlise Hora/Homem: 

• Entendimentos entre a gerência FMA e compras quanto às aquisições do projeto ; 

• Entendimentos com o INEA sobre Aquisição de computadores para o projeto; 

• Contato com a coordenadora sobre a Consultoria! Soticitaç30 dos projetos executivos 

para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes; 

• Consulta ao Contrato 031 /2011 da empresa Saioron Construtora e contato com seu 

representante, Sr Ricardo Gonçalves, para verificação da conclusão da Etapa 2; 

• Contato com os responsáveis pela Supervisão do Contrato 022/2011 da empresa 

Saioron Construtora para confirmaç30 de verificação das divergências encontradas na 

2& Medição. 
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25 - Obras para implantação da subsede Teresõpolis 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 Teres6polis, controle e fiscalização contra a 

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

Anãlise Hora/Homem : 

• Inserção do projeto no sistema cérebro FMA; 

• Solicitação de alteração do centro de custo do projeto; 

• Cadastramento dos usuários ao sistema; 

• Análise do TdR que foi alterado pelo INEA. 

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

aquisição de mobiliário e equipamentos 

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

pública, no ãmbito dos objetivos da criação do parque. 

Objetivos especificas: Recuperar e consolidar a completa in fraestrutura 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 GEPROIDIBAP/INEA; 

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

Análise Hora/Homem: 

• Verificação de saldos, operacionalizaçao no RM, elaboração de anexo, análise das 

propostas do maquinário e ferramenta para Pedra Branca. Verificação de valores 

acima do CFF e retorno ao INEA para solicitação de remanejamento no sistema: 

• Negociação com fornecedor Agromonte sobre aquisição de motosserras para o projeto. 

Formalização do Pedido de Compra no sistema, elaboração de anexo, envio de e+mail 

ao fornecedor, organização do processo, atualização do sistema. Envio de documentos 

para cadastro do fornecedor; 

• Registro do pagamento no Sistema RM da 18 Medição do Contrato 04 1/201 1 da 

empresa Conport Engenharia. 
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27 - Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe 
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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 

informaçêo/comunicaçêo, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a 

conservaçêo do seu patrimOnio natural, incluindo estratégias de geraçêo de trabalho e renda 

para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento. 

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

APA Mangaratiba; 

Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba; 

Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC; 

Elaborar projeto para demarcação flsica do PEC; 

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

APA Mangaratiba; 

Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA; 

Formar e capacitar guias turlsticos locais do PECo 

Analise Hora/Homem: 

• Contato com fornecedores de GPS para o projeto; 

• Contato com TI sobre notebooks a serem adquiridos para o projeto; 

• Formalização de Pedido de Compra no RM para aquisição de maquina digital para o 

projeto , elaboração de anexo, encaminhamento ao fornecedor, atualização de 

protocolos e organização do processo; 

• Recebimento e análise das propostas para aquisição da máquina digital ; 

• Procedimento de emissão de pedida de cotação dos computadores no RM, elaboração 

de anexo ao pedido de cotação, encaminhamento aos fornecedores , atualização de 

track_u e organização do processo. 

• Contato com fornecedores e faturamento de processos referentes a impressora 

adquirida para o projeto; 

• Recebimento e conferência do Contrato de Prestaçêo de Serviços do Instituto Terra de 

Preservação Ambiental - ITPA 

• Conferência e chancela do Contrato e do Termo de Autorização de inicio de serviço do 

Instituto Terra ; 

• Reunião com o Instituto Terra para verificar algumas dúvidas do contratado. 

• Contato com representantes da Mitsubishi e Ford, para elaboração do Pedido de 

Colação para aquisição de 4 velculos 4x4 para o projeto; 
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28 - Projeto Obras de reforma da g'ede AdministrativafCenlro de Vis itantes e 

fortalecimento de apoio administrativ%peracional destinados ao Parque Estadual da 

Ilha Grand e 

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administraçêo e 

operacionalizaçêo do PEIG no :!Imbito dos objetivos de sua criaçt!lo através da reforma da sede 

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

pela GEPRO/OIBAPIINEA e garantir a equipe administrativafoperacional condiçOes plenas para 

o exerclcio das atividades pertinentes aos objetivos de criaçêo da unidade. 

Objetivos específicos: Obras civis de recuperaçêo e reforma da sede administrativa/centro de 

visitantes e Aquisição de equipamentos e mobiliário. 

Anãlise Hora/Homem: 

• Cancelamento da solicitaçao de contratação PJ no sistema; 

• Analise do TdR do projeto. 

29 - Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da ãrea de proteção ambiental da 

Bacia do Rio Macacú. 

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

Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criaçao, provendo embasamento técnico 

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

vistoria, fiscalizaçao, licenciamentos e fortalecimento da APA. 

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

de manejo a partir da proposta elaborada peJo Instituto Bioatlântica escri ta no ambito do projeto 

"Entre Serras e Águas", encerrado em 2009. 

Anãlise Hora/Homem: 

• Inserção do projeto no sistema cérebro FMA; 

• Solicitaçao de alteraçao do centro de custo do projeto; 

• Cadastramento dos usuários ao sistema. 

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 Pra ia do Sul 
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Objetivo geral do projeto : Possibilitar a efetiva administraçtio e operacionalizaçao, 

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

Estadual da Praia Sul. 

Obj etivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalizaç30 da Reserva 

Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criaçêo, criando condiçOes 

propicias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP 

Análise Ho rafHomem: 

• Inserção do projeto no sistema cérebro FMA; 

• Solicitação de alteração do centro de custo do projeto; 

• Cadastramento dos usuários ao sistema; 

• Analise do TdR do projeto. 

31 - Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra 
Branca - PEPB 

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

delimitaçao fisica, sinalizaçao de advertência e aquisiçao de viaturas para o Parque Estadual 

da Pedra Branca. 

Objet ivos especlficos: Oelimitaçao trsica da unidade na vertente Norte, visando a proteçao de 

seus limites, controle e otimizaçao da fiscallzaçao contra caça, pesca, entrada de animais de 

criaçao, ocupaçOes desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em 

andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do 1810 na área 

destinada ao Parque de Carbono. 

Análise HorafHomem: 

• Inserção do projeto no sistema; 

• Solicitaçao de alteraçao do centro de custo do projeto; 

• Cadastramento dos usuários ao sistema; 

• Análise do TdR do projeto; 

• Solicitação de auxilio da TI para inserir o TdR na solicitaçao do sistema; 

• Aprovaçao da solicitaçao de carros do projeto no sistema e encaminhamento de 

complementaçao de especificaçao para o setor de compras. 
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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 luristica 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 especificos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos 

recursos oriundos das atividades turlsticas para a sustenlabilidade econOmico-financeira das 

unidades de conservação na Ilha Grande 

Analise HoralHomem: 

• Inserçtlo do Projeto no sistema cérebro, 

• Alteraçêo de centro custo para o proleto, 

• Cadastramento dos usuários do projeto no sistema; 

COORDENAÇÃO DO FUNBIO 

• Su pervisêo dos projetos do FMA; 

• Reuniêo interna e externa sobre os projetos em andamento do FMA, 

GERÊNCIA DO PROJETO 

• Reuniões internas sobre os projetos em andamento do FMA; 

• Preparaçêo de lista de tarefas para os projetos em andamento; 

• Organizaçêo dos documentos e backup dos mesmos; 

• Aprovação de solicitações no sistema cérebro FMA; 

• Atualizaçêo da planilha de novos aportes de recursos; 

• Atualizaçêo da planilha de remanejamentos feitos para os projetos; 

• Recebimento de documentos e encaminhado ao CEOOC (Centro de Documentaçêo) ; 

• Cobrança aos usuários sobre o Termo de Adesêo e Compromisso - Sistema Cérebro 

FMA, 

• Registro no sistema mantis sobre posslveis acertos no sistema cérebro FMA; 

• Solicilaçêo e encaminhamento dos dados bancários para a DILAN das contas abertas 

para os empreendimentos; 
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• Acompanhamento com a TI sobre as alterações solicitadas do sistema GRCA (Gestão 

de Recursos de Compensação Ambiental) ; 

• Acompanhamento com o setor de compras sobre doaçêo de bens dos projetos do 

FMA; 

• AtIvidades relacionadas ao pagamento de guias de regularização fundiária ; 

• Relatóno descritivo das atividades realizadas por projeto para o convênio SEA 03/2009 

- FMA RJ (perlodo de abril e maio/2011): 

• Relatório descritivo das atividades realizadas por projeto para o convênio SEA 03/2009 

- FMA RJ (perlodo de junhoI2011); 

• Reunião com Jurldico sobre algumas dúvidas do INEA, como divulgação do valor do 

projeto na manifestação de interesse no site do Funbio. Verificação da possibilidade de 

um consultor que elaborar o projeto e apresentar a CCA, participar do processo de 

seleção; 

• Encaminhamento ao financeiro das atas dos recursos para Provisionamento de Fundos 

para Regularização Fundiána, 

• Recebimento e providências sobre o Ofrcio/lNENDIBAP/COPE nO 96 corrigido; 

• Análise do SOE para a prestação de contas do FMA 

UNIDADE OPERACIONAL - COMPRAS 

• leitura de e-mails, resolução de problemas e apoio a equipe para resolver problemas 

nas aquisições dos Projetos; 

• Análise do levantamento de previsão de desembolso referente ao mês de julho/2011: 

• Reuniões entre a equipe de compras e gerência; 

• Baixa de protocolos e encaminhamento aos compradores; 

• Análise de especificação das solicitações; 

• Baixa de previsão de desembolso, 

• Operacionalização para faturamento de fornecedores , envio de documentação para 

pagamento ao financeiro, organização do processo, atualização de históricos e 

finalização do protocolo; 

• Novos ajustes na planilha com os valores de processos de compras e execução -

Convênio SEA para reunião do INEA; 

• Esclarecimentos de especificações de cotações encaminhadas, 

• Follow up com fornecedores sobre cotaçOes e andamento, 

• Verificação de propostas recebidas de todas as cotações colocadas; 

• Conversa interna no setor de compras sobre doação dos equipamentos; 
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• Cohferência dos registros dos protocolos, recibos e envio para pagamento junto ao 

financeiro; 

• Atualização no sistema Track_U das informações sobre as solicitações de compras e 

contratos em andamento junto a Gestão de Contralos. 

UNIDADE OPERACIONAL - FINANCEIRO 

• Apropriação contábil para as NFs (Notas fiscais); 

• Baixa contábil ; 

• Conciliação bancária ; 

• Emissão de relatório de impostos recolhidos e conferência dos darf's; 

• Conferência de impostos junto ao setor de compras referente às notas fiscais 

recebidas; 

• Abertura de novas contas correntes para os empreendimentos 

• Cadastro de contas novas dos empreendedores no sistema RM Fluxus e Saldus; 

• Informação de crédito dos empreendedores. 

• Separação das SPs (Solicitação de pagamento) para preparação da prestação de 

contas; 

• Procurar, conferir e organizar documentos para SOE (Dec!araçêo de gastos); 

• Analise de SP (Solicitaçêo de pagamento) para pagamento; 

• Inclusão no sistema RM de entrada de recursos e alimentaçêo da planilha de 

empreendedores do Convênio SEA; 

• Reunião com a superintendência do Funbio sobre o andamento do Convênio SEA; 

• Baixa para o sistema RM das solicitações de pagamento de regularização fundiãria: 

• Execução de pagamentos de fornecedores e de diárias; 

• Controle dos extratos mensais dos empreendedores: 

• Conferência dos pagamentos do projeto: 

• Preenchimento e conferência de Formulário de Fornecedor (OSX) enviado pela DILAN, 

• Lançamento, conciliação e análise das prestações de conta do empreendimento CSA 11 

de jan a jun/11 : 

• Conciliação e análise na contabilidade do empreendimento FMA COMPERJ/PETRO; 

• Conferência do recibo de prestação de serviços para preparação da Sefip; 

• Alimentação da planilha de entradas e rendimentos dos empreendimentos das contas 

do convênio SEA referente a abril e maio de 2011 ; 

• Emissão de SOE dos projetos da CSA 2, referente a junho 2011 : 

• Baixa da SP (Solicitaçêo de pagamento) referente ao reembolso de HH (Hora 

Homem); 

• Análise e aprovaçêo da prestação de contas da SEA HH referente a abril e maio; 

, 
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• Análise e aprovação da prestação dEt contas da SEA HH referente a junho; 

• Aprovação de pagamen tos da semana dos projetos FMA; 

• Analise e aprovação do relatório de despesas referente ti CSA2; 

• Analise e aprovação do relatório de despesas referente ao COMPERJ; 

FUNBIO 
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• Entendimentos com a SEA sobre os relatórios de prestação de contas e agendamento 

de reunião sobre o sistema GRCA; 

• Resposta a dúvidas da DILAM sobre as entradas de recursos do empreendimento 

Grata Funda (Transoeste). 

UNIDADE OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO 

• Elaboraçêo da planilha de rateio, emissão de solicitação de compra e faturamento, 

inclusão no sistema RM e faturamento da empresa Confitec (Correios), no período de 

01 a 30/06/201101 ede15/07/2011 ; 

• Encaminhamento de serviços externos para o INEA e Banco do Brasil; 

• Lançamento no sistema interna sobre despesa realizada para o projeto FMA; 

• Solicitação de Compras, Faturamento, Lançamento no sistema de compras (Locaweb 

IDe (hospedagem), despesas de taxi) ; 

• Conferência dos recibos dos correios e separação de acordo com centros de custo; 

• Confecção de cópias de solicitações de pagamento para a prestação de contas SEA 

ASSESSORIA JURíDICA 

• Pesquisa jurfdica sobre contratação de terceirizados pelo Funbio; 

• Entendimentos com a secretaria executiva do Funbio sobre o aditivo do convênio; 

• Entendimentos com a secretária executiva do Funbio, o superintendente de 

planejamento e gestão e o gerente da unidade de programas sobre contratação de 

consultores e exame do TDR modelo enviado pelo INEA Entendimentos sobre a 

contratação dos arquitetos para o INEA. Revisão do TdR alterado pela gerência para 

essa contratação; 

• FoHow up com a SEA quanto ao andamento da minuta do aditivo ao conVênio; 

• Entendimentos sobre conhecimento dos fluxos de abertura de CC e TCCA com o 

financeiro: 

• Exame do oficio sobre solicitação de doação de veiculo para terceiros; 

• Elaboração dos contratos das consultorias PF e PJ dos projetos FMA; 

• Elaboração, recebimento. cópia , registro e entrega de originais para o Cedoc de termos 

de cooperação técnica (TCT) com municlpios do RJ; 
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• Entendimentos sobre os equipamentos adquiridos pelo Funbio para os projetos FMA e 

seus seguros, principalmente o GPS do Nuref; 

• Verificaçao de situaçao referente ao termo de doaçao enviado pelo INEA de bens 

comprados em 2010 e ainda nao doados. Busca dos bens no sistema de doações e 

entendimentos internos entre as unidades de compras, programas e jurldico sobre o 

sistema de doações; 

• Elaboraçao do termo de doaçao de equipamentos de informática ao INEA (NUREF, 

RPPN, Desengano e APA Guandu); 

• Elaboraçao de declaraçao e de relaçao de notas fiscais a serem entregues ao INEA por 

conta do termo de doação 010/2011 . 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO - CEDOC 

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

sistema cérebro CEDOC (Centro de Documentação) ; 

• Expedição e arquivamento de documentos recebidos; 

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

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

UNIDADE OPERACIONAL - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

• Análise de novas implementações no Cérebro FMA e organizaçêo de demandas dos 

projetos; 

• Inclusêo do nome do insumo na página de detalhes do Insumo - sistema cérebro FMA; 

• Acerto na parte de diárias - sistema cérebro FMA; 

• Inclusão de novas fontes de recursos por insumos - sistema cérebro FMA; 

• Criação de relatóriO por fonte de recurso - sistema cérebro FMA; 

• Adequação do menu, inclusão de acesso e gerenciamento de projeto para permitir que 

todos os usuários visualizem os dados dos projetos, através da opção Administração 

» Gerenciar projetos - sistema cérebro FMA; 

• Acréscimo do perlodo no relat6rio de Plano de Trabalho Completo - sistema FMA; 

• Resolução de problemas para restaurar a base corpore no Servidor Pantanal- sistema 

cérebro FMA; 

• Inserção de especificações, guias judiciais e TdRs no sistema cérebro. 

Sobre o sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambientai): 

• Teste de funcionalidade de l OG para entrega à SEA; 

• Preparação de atualização de versão e criticas de novas demandas; 
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• Testes pós merge de todas as funcionalidades correlacionadas aos 1095; 

• Ajustes nas tabelas de empreendimento e empresas; 

• Criaçao da tela de manutençao, 

• Avaliação das sugestões de melhorias no sistema. 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM 
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• Publicação de solicitações de manifestaçOes de interesse e arte para publicação 

impressa do Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural 

Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo; 

• Publicação de solicitações de manifestaçOes de interesse e arte para publicação 

impressa do 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; 

• Publicação de solicitações de manifestações de interesse e arte para publicação 

Impressa do Projeto de 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. 
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