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Consultas - Extrato de conta corrente

G335041455884299039
04/01/2019 15:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X

Conta corrente 26459-8   F B P- A BIODIVERSIDADE

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 207,67 C

30/11/2018 03/12/2018 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 53.760,00 C 53.967,67 C

03/12/2018 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 26.466 2.760,00 D

03/12/2018 0000 13060 351 Aplicação BB CDB DI 4.510.034.864.890 51.000,00 D 207,67 C

11/12/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 351.900.000.112.001 117,28 D 90,39 C

10/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS

20/12/2018 3519 99015 470 Transferência enviada 553.519.000.112.001 33.229,40 D

20/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS

20/12/2018 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 33.500,00 C

20/12/2018 21/12/2018 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 1.812,35 C 2.173,34 C

26/12/2018 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 24.865 56,60 D

26/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 843.601.000.311.500 8,20 D 2.108,54 C

Tarifa referente a 26/12/2018

28/12/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 29.364 2.276,24 D

28/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 823.620.904.609.105 3,40 D

Tarifa referente a 28/12/2018

28/12/2018 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 500,00 C

28/12/2018 31/12/2018 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 27,57 C 356,47 C

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 356,47 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081655293250013
08/02/2019 17:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X

Conta corrente 26459-8   F B P- A BIODIVERSIDADE

Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 356,47 C

03/01/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 14.691 525,00 D

03/01/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.031.005.322.663 8,20 D

Tarifa referente a 03/01/2019

03/01/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 500,00 C

03/01/2019 04/01/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 27,88 C 351,15 C

04/01/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 23.310 278,80 D

04/01/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 800.041.000.002.669 3,40 D 68,95 C

Tarifa referente a 04/01/2019

07/01/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 27.839 679,80 D

07/01/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 880.071.000.003.239 3,40 D

Tarifa referente a 07/01/2019

07/01/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 1.000,00 C

07/01/2019 08/01/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 56,18 C 441,93 C

14/01/2019 3519 99015 870 Transferência recebida 553.519.000.112.001 572,87 C 1.014,80 C

14/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS

15/01/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 15.328 1.869,56 D

15/01/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.150.900.040.834 3,40 D

Tarifa referente a 15/01/2019

15/01/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 1.000,00 C

15/01/2019 16/01/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 57,42 C 199,26 C

21/01/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 24.922 114.040,00 D

21/01/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.210.900.003.342 3,40 D

Tarifa referente a 21/01/2019

21/01/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 114.000,00 C

21/01/2019 22/01/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 6.643,92 C 6.799,78 C

22/01/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 13.920 215.759,98 D

22/01/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 870.220.900.174.814 3,40 D

Tarifa referente a 22/01/2019

22/01/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 209.000,00 C

22/01/2019 23/01/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 12.218,14 C 12.254,54 C

28/01/2019 3519 99015 470 Transferência enviada 553.519.000.112.001 33.942,16 D

28/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS

28/01/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 22.000,00 C

28/01/2019 29/01/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 1.305,04 C 1.617,42 C

30/01/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.861 339.131,00 D

30/01/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 820.300.904.959.229 8,20 D

Tarifa referente a 30/01/2019

30/01/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 338.000,00 C

30/01/2019 31/01/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 20.185,36 C 20.663,58 C

31/01/2019 0000 00000 999 S A L D O 20.663,58 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071601592469060
07/03/2019 17:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X

Conta corrente 26459-8   F B P- A BIODIVERSIDADE

Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/01/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 20.663,58 C

07/02/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 36.268 339.688,10 D

07/02/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 880.381.000.002.607 3,40 D

Tarifa referente a 07/02/2019

07/02/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 319.500,00 C

07/02/2019 08/02/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 19.483,11 C 19.955,19 C

08/02/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.409 35,98 D

08/02/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.390.900.842.165 8,20 D 19.911,01 C

Tarifa referente a 08/02/2019

18/02/2019 3519 99015 470 Transferência enviada 553.519.000.112.001 445,31 D 19.465,70 C

18/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS

25/02/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 26.666 2.113,75 D

25/02/2019 0000 13105 144 Transferência Agendada 351.900.000.112.001 111,25 D

21/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS

25/02/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.560.900.369.163 8,20 D 17.232,50 C

Tarifa referente a 25/02/2019

26/02/2019 3519 99015 470 Transferência enviada 553.519.000.112.001 37.724,34 D

26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS

26/02/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 20.500,00 C

26/02/2019 27/02/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 1.305,85 C 1.314,01 C

27/02/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 35.858 319.699,00 D

27/02/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 820.580.904.765.462 8,20 D

Tarifa referente a 27/02/2019

27/02/2019 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 318.500,00 C

27/02/2019 28/02/2019 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.610.031.713.852 20.358,52 C 20.465,33 C

28/02/2019 0000 00000 999 S A L D O 20.465,33 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335041455884299041
04/01/2019 15:21:17

Dados consultados

Agência 3519-X

Conta 26459-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI

Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data  Dt.proc Histórico                    Nr.depósito                 Valor

30/11         Saldo anterior

                valor capital                                   20.927.000,00

03/12         Aplicação                  - 4510034864890

                valor capital                                       51.000,00

20/12         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                       33.500,00

                valor juros até mês ant                              2.078,34

                valor juros no mês                                     117,92

                valor IR                                               383,91-

                valor líquido                                       35.312,35

28/12         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                          500,00

                valor juros até mês ant                                 31,02

                valor juros no mês                                       2,39

                valor IR                                                 5,84-

                valor líquido                                          527,57

31/12         Rendimento  mensal         - 0810034827816

                valor juros                                         53.249,16

31/12         Rendimento  mensal         - 2000758777540

                valor juros                                            159,36

31/12         Rendimento  mensal         - 2610031713852

                valor juros                                         47.902,68



31/12         Rendimento  mensal         - 3410031961868

                valor juros                                            250,00

31/12         Rendimento  mensal         - 4310034136585

                valor juros                                            179,25

31/12         Rendimento  mensal         - 4510034864890

                valor juros                                            229,50

31/12         Rendimento  mensal         - 4910032789698

                valor juros                                            172,20

31/12         Saldo final

                valor capital                                   20.944.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

   Data        Capital em ser          Juros        IR proj.     Liquid.proj.

29/06/2018         13486000,00      673597,43      128122,19      14031475,24

31/07/2018         12641000,00      631121,15      122048,89      13150072,26

31/08/2018         12062000,00      620158,78      121805,85      12560352,93

28/09/2018         11442500,00      586549,28      117188,68      11911860,60

31/10/2018         11163000,00      633292,29      126576,49      11669715,80

30/11/2018         20927000,00      600366,30      104633,09      21422733,21

31/12/2018         20944000,00      700399,09      125112,88      21519286,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero         Dt.aplic   Capital Inicial Saldo de Capital    Taxa   Dt.vcto

2610031713852 30/11/2017     11.327.500,00     9.504.500,00   96,00 04/11/2022

3410031961868 29/12/2017         50.000,00        50.000,00   96,00 02/12/2022

2000758777540 20/02/2018         32.000,00        32.000,00   96,00 25/01/2023

4910032789698 18/04/2018         35.000,00        35.000,00   96,00 23/03/2023

4310034136585 14/09/2018         37.500,00        37.500,00   96,00 18/08/2023

0810034827816 29/11/2018     11.234.000,00    11.234.000,00   96,00 03/11/2023

4510034864890 03/12/2018         51.000,00        51.000,00   96,00 07/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

                    Data  Nr. depósito         Rend.bruto



                    31/12 0810034827816          55.720,64

                    31/12 2000758777540           1.680,64

                    31/12 2610031713852         637.561,86

                    31/12 3410031961868           3.079,00

                    31/12 4310034136585             642,75

                    31/12 4510034864890             229,50

                    31/12 4910032789698           1.484,70

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337081655293250014
08/02/2019 17:08:29

Dados consultados

Agência 3519-X

Conta 26459-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

BB CDB DI

Data  Dt.proc Histórico                    Nr.depósito                 Valor

31/12         Saldo anterior

                valor capital                                   20.944.000,00

03/01         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                          500,00

                valor juros até mês ant                                 33,54

                valor juros no mês                                       0,25

                valor IR                                                 5,91-

                valor líquido                                          527,88

07/01         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                        1.000,00

                valor juros até mês ant                                 67,08

                valor juros no mês                                       1,00

                valor IR                                                11,90-

                valor líquido                                        1.056,18

15/01         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                        1.000,00

                valor juros até mês ant                                 67,08

                valor juros no mês                                       2,52

                valor IR                                                12,18-

                valor líquido                                        1.057,42

21/01         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                      114.000,00



                valor juros até mês ant                              7.647,12

                valor juros no mês                                     403,56

                valor IR                                             1.406,76-

                valor líquido                                      120.643,92

22/01         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                      209.000,00

                valor juros até mês ant                             14.019,72

                valor juros no mês                                     790,02

                valor IR                                             2.591,60-

                valor líquido                                      221.218,14

28/01         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                       22.000,00

                valor juros até mês ant                              1.475,76

                valor juros no mês                                     105,60

                valor IR                                               276,32-

                valor líquido                                       23.305,04

30/01         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                      338.000,00

                valor juros até mês ant                             22.673,04

                valor juros no mês                                   1.791,40

                valor IR                                             4.279,08-

                valor líquido                                      358.185,36

31/01         Rendimento  mensal         - 0810034827816

                valor juros                                         58.866,16

31/01         Rendimento  mensal         - 2000758777540

                valor juros                                            175,36

31/01         Rendimento  mensal         - 2610031713852

                valor juros                                         49.033,64

31/01         Rendimento  mensal         - 3410031961868



                valor juros                                            277,00

31/01         Rendimento  mensal         - 4310034136585

                valor juros                                            198,75

31/01         Rendimento  mensal         - 4510034864890

                valor juros                                            266,22

31/01         Rendimento  mensal         - 4910032789698

                valor juros                                            190,40

31/01         Saldo final

                valor capital                                   20.258.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

   Data        Capital em ser          Juros        IR proj.     Liquid.proj.

31/07/2018         12641000,00      631121,15      122048,89      13150072,26

31/08/2018         12062000,00      620158,78      121805,85      12560352,93

28/09/2018         11442500,00      586549,28      117188,68      11911860,60

31/10/2018         11163000,00      633292,29      126576,49      11669715,80

30/11/2018         20927000,00      600366,30      104633,09      21422733,21

31/12/2018         20944000,00      700399,09      125112,88      21519286,21

31/01/2019         20258500,00      763423,28      139207,80      20882715,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero         Dt.aplic   Capital Inicial Saldo de Capital    Taxa   Dt.vcto

2610031713852 30/11/2017     11.327.500,00     8.819.000,00   96,00 04/11/2022

3410031961868 29/12/2017         50.000,00        50.000,00   96,00 02/12/2022

2000758777540 20/02/2018         32.000,00        32.000,00   96,00 25/01/2023

4910032789698 18/04/2018         35.000,00        35.000,00   96,00 23/03/2023

4310034136585 14/09/2018         37.500,00        37.500,00   96,00 18/08/2023

0810034827816 29/11/2018     11.234.000,00    11.234.000,00   96,00 03/11/2023

4510034864890 03/12/2018         51.000,00        51.000,00   96,00 07/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

                    Data  Nr. depósito         Rend.bruto



                    31/01 0810034827816         114.586,80

                    31/01 2000758777540           1.856,00

                    31/01 2610031713852         640.612,16

                    31/01 3410031961868           3.356,00

                    31/01 4310034136585             841,50

                    31/01 4510034864890             495,72

                    31/01 4910032789698           1.675,10

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335071601592469061
07/03/2019 17:17:45

Dados consultados

Agência 3519-X

Conta 26459-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI

Período 01/02/2019 a 28/02/2019

BB CDB DI

Data  Dt.proc Histórico                    Nr.depósito                 Valor

31/01         Saldo anterior

                valor capital                                   20.258.500,00

07/02         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                      319.500,00

                valor juros até mês ant                             23.208,48

                valor juros no mês                                     402,57

                valor IR                                             4.127,94-

                valor líquido                                      338.983,11

26/02         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                       20.500,00

                valor juros até mês ant                              1.489,12

                valor juros no mês                                      93,48

                valor IR                                               276,75-

                valor líquido                                       21.805,85

27/02         Resgate                    - 2610031713852

                valor capital                                      318.500,00

                valor juros até mês ant                             23.135,84

                valor juros no mês                                   1.535,17

                valor IR                                             4.312,49-

                valor líquido                                      338.858,52

28/02         Rendimento  mensal         - 0810034827816

                valor juros                                         53.698,52



28/02         Rendimento  mensal         - 2000758777540

                valor juros                                            160,00

28/02         Rendimento  mensal         - 2610031713852

                valor juros                                         41.455,34

28/02         Rendimento  mensal         - 3410031961868

                valor juros                                            252,00

28/02         Rendimento  mensal         - 4310034136585

                valor juros                                            182,25

28/02         Rendimento  mensal         - 4510034864890

                valor juros                                            244,80

28/02         Rendimento  mensal         - 4910032789698

                valor juros                                            173,60

28/02         Saldo final

                valor capital                                   19.600.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

   Data        Capital em ser          Juros        IR proj.     Liquid.proj.

31/08/2018         12062000,00      620158,78      121805,85      12560352,93

28/09/2018         11442500,00      586549,28      117188,68      11911860,60

31/10/2018         11163000,00      633292,29      126576,49      11669715,80

30/11/2018         20927000,00      600366,30      104633,09      21422733,21

31/12/2018         20944000,00      700399,09      125112,88      21519286,21

31/01/2019         20258500,00      763423,28      139207,80      20882715,48

28/02/2019         19600000,00      811756,35      150478,79      20261277,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero         Dt.aplic   Capital Inicial Saldo de Capital    Taxa   Dt.vcto

2610031713852 30/11/2017     11.327.500,00     8.160.500,00   96,00 04/11/2022

3410031961868 29/12/2017         50.000,00        50.000,00   96,00 02/12/2022

2000758777540 20/02/2018         32.000,00        32.000,00   96,00 25/01/2023

4910032789698 18/04/2018         35.000,00        35.000,00   96,00 23/03/2023



4310034136585 14/09/2018         37.500,00        37.500,00   96,00 18/08/2023

0810034827816 29/11/2018     11.234.000,00    11.234.000,00   96,00 03/11/2023

4510034864890 03/12/2018         51.000,00        51.000,00   96,00 07/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

                    Data  Nr. depósito         Rend.bruto

                    28/02 0810034827816         168.285,32

                    28/02 2000758777540           2.016,00

                    28/02 2610031713852         634.234,06

                    28/02 3410031961868           3.608,00

                    28/02 4310034136585           1.023,75

                    28/02 4510034864890             740,52

                    28/02 4910032789698           1.848,70

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Acompanhamento de entrada de recursos

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE)

Contratual Contratual Contratual Contratual

Ano 01 Contratual Correção Monetária Ano 02 Contratual Correção Monetária Ano 03 Contratual Correção Monetária Ano 04 Contratual Correção Monetária Total

1 - Apoio à pesquisa enfocando o 

uso sustentável dos recursos 

pesqueiros

2 - Apoio a pesquisas técnicas e 

científicas que contribuam para a 

implementação do Plano de Gestão 

da sardinha-verdadeira

3 - Difusão e disseminação dos 

resultados dos projetos de pesquisa

4 - Custos indiretos

Contratual

Ano 01 Contratual Correção Monetária

1 - Apoio à pesquisa enfocando o 

uso sustentável dos recursos 

pesqueiros

3.804.460,77R$    

2 - Apoio a pesquisas técnicas e 

científicas que contribuam para a 

implementação do Plano de Gestão 

da sardinha-verdadeira

444.983,75R$       

3 - Difusão e disseminação dos 

resultados dos projetos de pesquisa
241.110,42R$       

4 - Custos indiretos 449.055,49R$       

Total 4.939.610,44R$    4.939.610,44R$      833.810,69R$              

Contratual

Ano 02 Contratual Correção Monetária

1 - Apoio à pesquisa enfocando o 

uso sustentável dos recursos 

pesqueiros

6.787.133,02R$    

2 - Apoio a pesquisas técnicas e 

científicas que contribuam para a 

implementação do Plano de Gestão 

da sardinha-verdadeira

669.754,62R$       

3 - Difusão e disseminação dos 

resultados dos projetos de pesquisa
373.988,15R$       

4 - Custos indiretos 783.087,58R$       

Total 8.613.963,37R$    8.613.963,37R$      2.377.723,98R$          

Contratual

Ano 03 Contratual Correção Monetária

1 - Apoio à pesquisa enfocando o 

uso sustentável dos recursos 

pesqueiros

6.828.512,34R$    

2 - Apoio a pesquisas técnicas e 

científicas que contribuam para a 

implementação do Plano de Gestão 

da sardinha-verdadeira

674.217,44R$       

3 - Difusão e disseminação dos 

resultados dos projetos de pesquisa
367.067,32R$       

4 - Custos indiretos 786.979,71R$       

Total 8.656.776,80R$    8.656.776,80R$      2.644.714,57R$          

Contratual

Ano 04 Contratual Correção Monetária

1 - Apoio à pesquisa enfocando o 

uso sustentável dos recursos 

pesqueiros

5.996.788,20R$    

2 - Apoio a pesquisas técnicas e 

científicas que contribuam para a 

implementação do Plano de Gestão 

da sardinha-verdadeira

736.592,66R$       

3 - Difusão e disseminação dos 

resultados dos projetos de pesquisa
760.362,03R$       

4 - Custos indiretos 749.374,29R$       

Total 8.243.117,18R$    8.243.117,18R$      3.008.714,69R$          

2.377.723,98R$          

Realizado Ano 03

8.656.776,80R$    2.644.714,57R$          

Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas 

do Ano 1 449.055,49R$         83.381,07R$                

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Acompanhamento de entrada de recursos

Valor depositado Ano 01

4.939.610,44R$      833.810,69R$              

Realizado Ano 04

8.243.117,18R$                  3.008.714,69R$          

Projeto: Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

4.939.610,43R$    8.613.963,37R$    8.656.776,80R$      8.243.117,18R$    30.453.467,79R$    

Realizado Ano 01

4.939.610,44R$      833.810,69R$              8.613.963,37R$    

Realizado Ano 02

Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas 

do Ano 2 783.087,58R$         237.772,40R$              

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Acompanhamento de entrada de recursos

Valor depositado Ano 02

8.613.963,37R$      2.377.723,98R$          

Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas 

do Ano 3 786.979,71R$         264.471,46R$              

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Acompanhamento de entrada de recursos

Valor depositado Ano 03

8.656.776,80R$      2.644.714,57R$          

Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas 

do Ano 4 749.374,29R$         300.871,47R$              

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Acompanhamento de entrada de recursos

Valor depositado Ano 04

8.243.117,18R$      3.008.714,69R$          



Objetivos Centro Custo Atividades

Preparação da chamada pública

Reunião da Câmara Técnica

Lançamento da chamada

Análise - Câmara Técnica - Seleção

Workshop de treinamento e contratação

Apoio Projetos de pesquisa

Monitoramento Visitas de acompanhamento

Sistematização Sistematização de resultados

Equipe de Projeto Equipe do projeto

Refinamento das demandas prioritárias junto ao Comitê Gestor da Sardinha-Verdadeira

Divulgação da chamada de projetos

Oficina de treinamento para execução de projetos

Apoio (Sardinha) Projetos de pesquisa

Monitoramento (Sardinha) Visitas de acompanhamento

Sistematização de resultados e publicação

Apresentação de resultados ao Comitê Gestor da Sardinha- Verdadeira

Equipe de Projeto (Sardinha) Equipe do projeto

Seminário Disseminação Pesquisas - BR

Seminário Validação Pesquisas - RJ

Publicações técnicas

Site específico - difusão

Adaptação da sistematização p/ público leigo

Publicações p/ público leigo

Sistematização de resultados da sardinha-verdadeira

Base de dados Sardinha Verdadeira Criação e disponibilização de uma base de dados para a sardinha-verdadeira

Equipe de Projeto Equipe do projeto

Custos Indiretos Custos Indiretos

Seminários, publicações e site

9.2 Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a 

implementação do Plano de Gestão da Sardinha-verdadeira

9.3 Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa

9.1 Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros

TAC Frade Pesquisa marinha e Pesqueira

Preparação e Lançamento de Chamada

Preparação e Lançamento de Chamada (Sardinha)

Sistematização (Sardinha)



Soma de Custo Total HH 

Total de Horas nov/18

201 18.750,39R$                                                  

26,75 2.436,21R$                                                     

24 2.265,35R$                                                     

122 9.777,45R$                                                     

373,75 33.229,40R$                                                  

nov/18

27.020,49R$                                                  

3.328,16R$                                                     

2.880,75R$                                                     

33.229,40R$                                                  

84,58%

9,12%

6,29%

Projeto de Apoio a Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Total

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

GERAL

COMPONENTE 3

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral

COMPONENTE 3

Referência para Rateio do Geral

Total

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2



Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 292,5

Controle_financeiro_projetos 50,5

Contabilidade 8

Compras 5

Comunicação 4

Tesouraria 3,75

CEDOC 3,75

Sustentabilidade_financeira 2

Jurídico 2

PMO 1,75

Administração 0,5

Total Geral 373,75

Componente Qtde Horas 

Componente 1 201

Componente 2 26,75

Componente 3 24

Geral 122

TOTAL 373,75

78%

14%

2%

1%

1%

1%
1%

1%

0%

0%

PESQUISA
Quantidade Horas Total por Área

nov/2018
Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

Contabilidade

Compras

Comunicação

Tesouraria

CEDOC

Sustentabilidade_financeira

Jurídico

PMO

Administração

54%

7%

6%

33%

PESQUISA
Qtde Horas por Componente

nov/2018

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Geral



Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 165,5

Controle_financeiro_projetos 27,75

Compras 3

CEDOC 2,75

Jurídico 2

Total Geral 201

Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 25,75

CEDOC 1

Total Geral 26,75

82%

14%

2%

1%

1%

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área

nov/2018

Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

Compras

CEDOC

Jurídico

96%

4%

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área

nov/2018

Obrigações_legais

CEDOC





Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 20

Comunicação 4

Total Geral 24

Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 81,25

Controle_financeiro_projetos 22,75

Contabilidade 8

Tesouraria 3,75

Sustentabilidade_financeira 2

Compras 2

PMO 1,75

Administração 0,5

Total Geral 122

67%

19%

6%

3%
2%

2%
1% 0%

PESQUISA
Quantidade de Horas Geral por Área

nov/2018 Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

Contabilidade

Tesouraria

Sustentabilidade_financeira

Compras

PMO

Administração

83%

17%

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 3 por Área

nov/2018

Obrigações_legais

Comunicação



ÁREAS FUNBIO Soma de Horas Soma de Custo Chevron

Administração 0,5 R$9,61

CEDOC 3,75 R$79,60

Compras 5 R$212,32

Comunicação 4 R$530,69

Contabilidade 8 R$278,56

Controle_financeiro_projetos 50,5 R$2.620,65

Jurídico 2 R$175,46

Obrigações_legais 292,5 R$28.363,07

PMO 1,75 R$383,77

Sustentabilidade_financeira 2 R$446,71

Tesouraria 3,75 R$128,96

Total Geral 373,75 R$33.229,40



Rótulos de Linha Soma de Horas

Administração 0,5

GERAL: Chevron=fui levar documentos. 0,5

CEDOC 3,75

(Componente 1) Expedição 1

(Componente 1) Registro de Correspondência 1

(Componente 2) - Registro de Correspondência 0,25

(Componente 2) Registro de Correspondência 0,5

[Componente 1] Pesquisa, registro e envio por e-mail de documentos 0,75

[Componente 2] Registro da entrada de correspondência 0,25

Compras 5

Componente 1 - cobrando ao fornecedor o envio do boleto para pagamento 0,75

Componente 1 - cobrando fornecedor o envio de boleto para pagamento. 1,75

Componente 1 - cobrando fornecedor sobre boleto para pagamento. 0,5

GERAL: Rateio Férias 2

Comunicação 4

componente 3 - call com consultor 1

Componente 3 - reunião Plano de Comunicação Pesquisa Marinha e Pesqueira. 1

componente 3, plano de comunicação 1

Componente 3: reunião do Plano de comunicação do projeto 1

Contabilidade 8

GERAL: Baixa contábil no período 01 á 23 de novembro 1

GERAL: conciliação bancaria de Outubro/2018 4

GERAL: Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018 3

Controle_financeiro_projetos 50,5

Componente 1 - Análise ajustes Prestação de Contas Fundepag 1,5

Componente 1 - Analise de prestação de contas de Desembolso do Projeto Mulheres na pesca 2

Componente 1 - Analise de prestação de contas do projeto Labaquac 4,25

Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto Mulheres na pesca 2,5

Componente 1 - Analise pós ajustes de prestação de contas do projeto Labaquac 1,75

Componente 1 - Análise Prestação de Contas Fundepag 2

Componente 1 - Elaboração de parecer consolidado referente as analises de prestação de contas do Projeto Labaquac 3

Componente 1 - Elaboração parecer de aprovação Prestação de Contas Fundepag 2,5

Componente 1 - Esclarecimentos de duvidas do projeto labquac em relação as pendencias da prestação de contas 1

Componente 1 - reavaliação da prestação de contas do projeto Labaquac 2,75

Componente 1 -Analise Prestação de Contas Fundepag 4,5

Geral - Apropriação dos recursos recebidos e custos indiretos 1

Geral - Atualização planilha acompanhamento entrada de recurso Pesquisa 0,75

Geral - Atualização planilha de controle documentos digitalizados Site Funbio 0,25

Geral - Atualização planilha saldos mensais subprojetos apoiados Chevron 1,75

Geral - Atualização planilhas prestação de contas para a Contabilidade 0,25

Geral - Conciliação mensal projetos Chevron 0,5

Geral - Elaboração de apropriação HH Chevron 0,5

Geral - Elaboração de entrada/apropriação de recursos Chevron pesquisa 0,75

Geral - Elaboração de nota de Débito referente a 4 parcela do TAC 0,5

Geral - Elaboração de notas de debito referentes a correção monetária sobre a 4 parcela do TAC 0,75

Geral - Elaboração de saldo mensal do projeto para a gerencia além de relatórios de Execução e Saldo Interno para SPG 2,25

Geral - Elaboração Fluxo de caixa Pesquisa 2,75

Geral - Entrada de devolução de diária Chevron Pesquisa 0,75



Geral - Levantamento de dados referentes ao HH Orçado x Efetivo do projeto 1,25

Geral - Liberação de pagamentos de impostos para a contabilidade 0,25

Geral - Liberação pagamentos Chevron Pesquisa 2

Geral - Montando arquivos digitalizados da prestação de contas trimestral Chevron para publicação no site Funbio 0,25

Geral - Organização documentos físicos Chevron 0,75

Geral - Organizando/Salvando extratos do projeto nas pastas 0,25

Geral - Upload de documentos Site Funbio 0,25

Geral - Verificação/Atualização planilha controle de documentos publicados no site Chevron 0,5

Geral -Analise planilhas de fluxo de caixa 0,75

Geral -Atualização planilha controle de prestações de contas desembolso Chevron 0,75

Geral: Levantamento da execução de janeiro a outubro/18, projeção para os meses de novembro e dezembro/18. Revisão do orçamento 2019 - 2ª e 3ª versões e atualização de quadros para a CFA e CD. 0,75

GERAL: Rateio Férias 1,25

Geral: Revisão do orçamento para 2019 do projeto. 0,5

Geral:Consolidação das informações do orçamento e de projeção de execução para 2019 para planilha única, elaboração de gráficos. Participar de reunião com SPG, SGP, Sustentabilidade Financeira e Secretaria Geral para apresentação do orçamento e ajustes necessários. 0,5

Jurídico 2

COMPONENTE 1 - Análise do parecer financeiro e técnico para encerramento ao contrato de apoio com LABAQUAC, elaboração do termo de encerramento e envio para assinatura. 2

Obrigações_legais 292,5

Componente 1 - acompanhamento de projetos; com equipe sobre projetos problemáticos. 21

Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados - Análise de relatoria técnica - aprovação de remanejamentos - solução de dúvidas - demais pendências 8

Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados - remanejamentos - solução de dúvidas 3

Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados 1

Componente 1 - Acompanhamento dos projetos 5

Componente 1 - análise de novas propostas e encaminhamento para câmara técnica. 2

Componente 1 - call com Frederico Brandini para moderação do 1º seminário de projetos. 1

Componente 1 - call com Paulo Lana para moderação do 1º seminário de projetos. 1

Componente 1 - call com Turra para moderação do 1º seminário de projetos. 0,5

Componente 1 - com equipe sobre critérios para lançamento de chamada interna com recursos de sobra. 1,5

Componente 1 - com equipe sobre levantamento de bolsas pagas pelo projeto 0,75

Componente 1 - com Laura sobre organização de seminário de projetos. 0,25

Componente 1 - Com projeto apoiado - PUC PetroSardinha 1

Componente 1 - elaboração de e-mails para projetos apoiados sobre extensão de apoio. 3

Componente 1 - finalização de parecer para elaboração de termo de encerramento. 2

Componente 1 - Monitoramento bolsistas projeto 2

Componente 1 - Monitoramento dos bolsistas 14

Componente 1 - Preparação de apresentação e participação de seminário de projeto apoiado - Ecorais 24

Componente 1 - Sobre seminário projetos 1,5

Componente 1. Acompanhamento de remanejamentos BRBio. 1,5

Componente 1. Acompanhamento geral do projetos (e-mails, sistema). 5

Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, sistema). 0,5

Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mails, sistema). 4

Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (remanejamentos). 2

Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (remanejamentos, e-mails). 4,25

Componente 1. Análise relatório técnico Econutrição. 1,25

Componente 1. Análise relatório técnico Mulheres na Pesca. 3,5

Componente 1. Apoio na análise da situação de bolsistas do projeto. 2

Componente 1. Apoio nas definições da chamada interna de projetos. 2,5

Componente 1. Preparação para reunião com projeto Econutrição. 1,75

Componente 1. Retorno a projetos aprovados na chamada 05/2016. 5

Componente 1. Reunião com projeto Econutrição. 4

Componente 1. Revisão termo de encerramento Labaquac 0,5



Componente 1. Verificação de relatorias pendentes para novembro. 1

Componente 1: Análise da situação do projeto PetroSardinha; Reunião com o coordenador para tratar sobre o preenchimento da Planilha de acompanhamento mensal e sobre o envio de proposta para chamada interna de projetos. 3,25

Componente 1: Análise e aprovação de remanejamentos de recursos; Entendimentos sobre a chamada interna de projetos; Atualização da planilha de controle de projetos. Descrição da importância do monitoramento presencial. Entendimentos internos sobre o plano de monitoramento do projeto. 3

Componente 1: Análise e aprovação de remanejamentos no sistema. Análise das planilhas de acompanhamento mensais dos subprojetos e envio de instruções de preenchimento para os coordenadores. Análise dos projetos e compilação de quais deles serão convidados para enviar uma proposta de extensão ao apoio. Verificação da compilação das bolsas dos subprojetos e análise dos relatórios do sistema para complementação da informação. 7,75

Componente 1: Análise e aprovação de solicitações de remanejamento. Solicitação de justificativa mais completa para alguns pedidos. Ajuste na classificação de diversos insumos. Verificação das planilhas de acompanhamento mensal dos subprojetos e envio de instruções para o preenchimento. Acompanhamento geral dos subprojetos (e-mail, planilha de acompanhamento, project). Reunião entre a equipe para divisão das tarefas. 5,75

Componente 1: Cobrança do envio das planilhas de acompanhamento mensal. Análise e aprovação de remanejamentos de recursos no sistema. Acompanhamento geral dos subprojetos. 3,5

Componente 1: Contato com o coordenador do projeto Econutrição para tratar sobre o envio da relatoria técnica e o modelo exigido. 0,75

Componente 1: Entendimentos internos sobre o encerramento do Projeto Labaquac e sobre as questões levantadas pela equipe do projeto. 1,25

Componente 1: Entendimentos internos sobre o monitoramento das atividades do projeto Coral Sol. 0,5

Componente 1: Preparação de apresentação sobre o Projeto; Agendamento e realização de reunião com o novo coordenador do Projeto Econutrição. Verificação da situação do financeira do projeto e do andamento das atividades. 7,75

Componente 1: Revisão do parecer para encerramento do projeto LABAQUAC e entendimentos sobre os próximos passos. 0,75

Componente 2 - acompanhamento de projetos; com equipe sobre projetos problemáticos. 1,5

Componente 2 - call com Turra para moderação do 1º seminário de projetos. 0,5

Componente 2 - com equipe sobre levantamento de bolsas pagas pelo projeto 0,25

Componente 2 - Monitoramento dos bolsistas 3

Componente 2 - revisão e envio de carta sobre projeto MULTISAR 1

Componente 2 - Sobre seminário com mediador 1

Componente 2. Acompanhamento geral do projetos (e-mails, sistema). 1

Componente 2. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, sistema). 0,25

Componente 2. Acompanhamento geral dos projetos (e-mails, sistema). 1

Componente 2. Acompanhamento geral dos projetos (remanejamentos, e-mails). 1

Componente 2. Apoio na análise da situação de bolsistas do projeto. 0,5

Componente 2. Apoio nas definições da chamada interna de projetos. 0,5

Componente 2: Análise dos projetos e compilação de quais deles serão convidados para enviar uma proposta de extensão ao apoio. Verificação da compilação das bolsas dos subprojetos e análise dos relatórios do sistema para complementação da informação. 1,5

Componente 2: Análise e aprovação de remanejamentos de recursos; Entendimentos sobre a chamada interna de projetos; Atualização da planilha de controle de projetos. Descrição da importância do monitoramento presencial. Entendimentos internos sobre o plano de monitoramento do projeto. 1,75

Componente 2: Análise e aprovação de remanejamentos no sistema. Análise das planilhas de acompanhamento mensais dos subprojetos e envio de instruções de preenchimento para os coordenadores. 1,5

Componente 2: Análise e aprovação de solicitações de remanejamento. Solicitação de justificativa mais completa para alguns pedidos. Ajuste na classificação de diversos insumos. Verificação das planilhas de acompanhamento mensal dos subprojetos e envio de instruções para o preenchimento. Acompanhamento geral dos subprojetos (e-mail, planilha de acompanhamento, project). Reunião entre a equipe para divisão das tarefas. 2,25

Componente 2: Cobrança do envio das planilhas de acompanhamento mensal. Análise e aprovação de remanejamentos de recursos no sistema. Acompanhamento geral do andamento dos subprojetos (e-mails, planilha de acompanhamento, project). 2,75

Componente 2: Revisão do Relatório de Monitoramento do projeto da Univali. Contato com o coordenador sobre a solicitação de prorrogação de prazo. 4,5

Componente 3 - com ASCOM e consultor sobre Plano de Comunicação 0,5

Componente 3 - Encaminhamentos plano de comunicação 2

Componente 3: Análise das propostas recebidas dos hotéis para a realização do Seminário, compilação e envio das informações para a gerência. Revisão do Termo de Referencia para a contratação de espaço para o evento. Entendimentos internos sobre a contratação de planejamento e moderação do evento. 3,5

Componente 3: Entendimentos internos sobre a contratação para planejamento e moderação do seminário de Pesquisa Marinha; Reunião com o Alexander Turra. Reunião com o Paulo Lanna. Reunião com o Frederico Brandini; Ajustes no Termo de Referência; Realização da solicitação no sistema; Envio de informações sobre o processo por e-mail para o setor de Compras. Envio de mensagem para todos os coordenadores com opção de datas para o seminário. 7,5

Componente 3: Envio de mensagens perguntando para os profissionais indicados pela Câmara Técnica se teriam interesse em prestar serviço de Planejamento e Moderação do Seminário de Pesquisa Marinha. Entendimentos internos sobre a contratação e agendamento de reunião com os profissionais. Realização de ajustes no TdR para contratação de local para o evento e realização da solicitação no sistema cérebro. 3,75

Componente 3: Organização das informações para a contratação de espaço e de moderador para a realização do seminário de pesquisa. 2,75

Geral - elaboração de apresentação para reunião de equipe; revisão de valores e demais informações do projeto. 1,5

Geral - reunião de equipe 0,5

GERAL - Reunião equipe 1

Geral - revisão de ata da reunião da câmara técnica 0,5

Geral - revisão de ata e comunicado à câmara técnica sobre resultados da reunião. 1

Geral - supervisão geral do projeto.  3,75

Geral. Revisão das atas da última reunião da Câmara Técnica. 2,5

Geral: Contato com os membros da Câmara Técnica sobre a reunião presencial. 1

Geral: Participação do Monitoramento e Avaliação de projetos Socioculturais e entendimentos internos sobre os assuntos discutidos. Verificação do novo sistema de gestão de projetos do Funbio e compilação de informações sobre o Pesquisa Marinha (Conecta). 8,75

Geral: Preenchimento de informações sobre o projeto para inclusão no novo sistema de gestão de projetos do Funbio (Método Conecta). 7,75

GERAL: Rateio Férias. 39,75

Geral: Relato interno sobre o seminário de monitoramento de projetos; Entendimentos sobre o saldo de recursos do Projeto; Preenchimento das informações sobre o projeto para o novo sistema de gerenciamento de projetos do Funbio (Método Conecta). 3,75

Geral: Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos do Projeto. Divisão de tarefas entre a equipe. Compilação das atividades realizadas durante o ano de 2019. 5,25

Geral: Revisão da ata da reunião com a Câmara Técnica, entendimentos internos sobre as decisões tomadas e as providências a serem tomadas pela gerência. Verificação da devolução da diária do membro da CT que não pode comparecer à reunião. Descrição das atividades realizadas para compor a prestação de contas do projeto. 4,25

PMO 1,75



GERAL: Timesheet Outubro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos 1,75

Sustentabilidade_financeira 2

Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto GERAL PESQUISA na semana 2

Tesouraria 3,75

Geral - atualização do saldos disponiveis 0,25

Geral - informação de credito 0,25

GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIACAO BANCARIA 0,5

GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS 0,5

Geral - salvar extrato na rede financeira 0,25

Geral: Conciliação Bancária 1,75

GERAL: PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS 0,25

Total Geral 373,75



Soma de Custo Total HH 

Total de Horas dez/18

201,5 19.096,49R$                                                  

29 2.666,11R$                                                     

9,25 941,00R$                                                        

103,25 11.238,56R$                                                  

343 33.942,15R$                                                  

dez/18

28.602,45R$                                                  

3.691,35R$                                                     

1.648,36R$                                                     

33.942,16R$                                                  

84,58%

9,12%

6,29%

COMPONENTE 3

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral

COMPONENTE 3

Referência para Rateio do Geral

Total

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

Projeto de Apoio a Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Total

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

GERAL



Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 247,25

Controle_financeiro_projetos 53,75

Jurídico 20

Superint_plan_gestão 6

Contabilidade 5,25

Tesouraria 3,5

Administração 3,5

Compras 1,75

PMO 1,75

Sustentabilidade_financeira 0,25

Total Geral 343

Componente Qtde Horas 

Componente 1 201,5

Componente 2 29

Componente 3 9,25

Geral 103,25

TOTAL 343

Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 144

Controle_financeiro_projetos 36,25

Jurídico 19,5

Compras 1,75

Total Geral 201,5

Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 29

Total Geral 29

Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 9,25

Total Geral 9,25

72%

16%

6%

2%
2%

1% 1%

0%
0%

0%

PESQUISA
Quantidade Horas Total por Área

dez/2018
Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

Jurídico

Superint_plan_gestão

Contabilidade

Tesouraria

Administração

Compras

PMO

Sustentabilidade_financeira

59%

8%

3%

30%

PESQUISA
Qtde Horas por Componente

dez/2018

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Geral

71%

18%

10% 1%

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área

dez/2018

Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

Jurídico

Compras

100%

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área

dez/2018

Obrigações_legais

100%

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 3 por Área

dez/2018

Obrigações_legais



Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 65

Controle_financeiro_projetos 17,5

Superint_plan_gestão 6

Contabilidade 5,25

Administração 3,5

Tesouraria 3,5

PMO 1,75

Jurídico 0,5

Sustentabilidade_financeira 0,25

Total Geral 103,25

63%
17%

6%

5%

3%
3%

2% 1%

0%

PESQUISA
Quantidade de Horas Geral por Área

dez/2018
Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

Superint_plan_gestão

Contabilidade

Administração

Tesouraria

PMO

Jurídico

Sustentabilidade_financeira



ÁREAS FUNBIO Soma de Horas Soma de Custo Chevron

Administração 3,5 R$101,37

Compras 1,75 R$73,36

Contabilidade 5,25 R$203,00

Controle_financeiro_projetos 53,75 R$2.580,07

Jurídico 20 R$1.998,78

Obrigações_legais 247,25 R$25.944,73

PMO 1,75 R$405,09

Superint_plan_gestão 6 R$2.453,33

Sustentabilidade_financeira 0,25 R$58,94

Tesouraria 3,5 R$123,48

Total Geral 343 R$33.942,15



Rótulos de Linha Soma de Horas

Administração 3,5

GERAL: Chevron=fui levar documentos. 0,5

Geral: Rateio e SC fatura Correios. 3

Compras 1,75

Componente 1 - solicitando justificativas e organizando processos 0,5

Componente 1 - Tirando dúvida da gerência e encaminhando o pedido de compra 0,5

Componente 1- revisando o processo e encaminhando para a gerência assinar. 0,75

Contabilidade 5,25

GERAL: Baixa Financeira 26 a 30 novembro 2018. 1,5

Geral: Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018 0,75

geral: Prestações de conta outubro/dezembro 2018 3

Controle_financeiro_projetos 53,75

Componente 1 - Analise ajustes Prestação de contas - FAURG Multisar 2

Componente 1 - Análise ajustes Prestação de contas FAPUR -Análise Química de Otólitos 5,5

Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto FAURG AIA Comunidades pesqueiras 2

Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto FAURG AIA 2,25

Componente 1 - Analise de prestação de contas do projeto FECD Multipesca 2,5

Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto FECD 2,75

Componente 1 - Analise prestação de contas - FAPUR Análise Química de Otólitos 7

Componente 1 - Análise Prestação de contas - IBJ 2,5

Componente 1 - Análise prestação de contas Coral Sol 1

Componente 1 - Analise Prestação de contas FAURG Multisar 5,75

Componente 1 - Com patricia em auxilio na análise da prestação de contas - Coral Sol 1,5

Componente 1 - Organização prestação de contas Coral Sol 0,5

Componente 1 - Organização Prestação de contas FAURG Multisar 0,5

Componente 1 - Organização Prestação de contas IBJ 0,5

Geral - Ajustes nos relatórios de saldo enviados para a gerencia 1,25

Geral - Análise de documentos que podem ser encaminhados à Recall FMA 0,5

Geral - Arquivamento de documentos referentes a prestações de contas aprovadas e publicações no site das mesmas 1,75

Geral - Atualização da planilha de Controle da Prestação de Contas para contabilidade 0,75

Geral - Atualizações no relatório de fluxo de caixa 1,5

Geral - Conciliação da conta do projeto 1,5

Geral - Conferência planilha prestação de contas para a contabilidade atualizadas pela patricia 0,25

Geral - Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto para envio a gerencia e Relatório de Execução para PMO 2

Geral - Elaboração Fluxo de Caixa Chevron 2

Geral - Liberação de pagamentos Chevron 0,75

Geral - Liberação de pagamentos de impostos para a contabilidade 0,5

Geral - Liberação pagamentos Chevron pesquisa 0,5

Geral - Liberação pagamentos Chevron 0,75

Geral - Organização/Arquivo Documentos Chevron - Prestações Trimestrais e Notas de débito 0

Geral - Saldo bancário mensal dos projetos Chevron para gerência 1,5

Geral: Auxiliar a Priscila na atualização das datas de entrega dos relatórios do projeto na planilha KPI referente ao ano de 2018. 0,5

Geral: Lendo e respondendo os e-mails referente ao período de férias. 1

GERAL: Planilha de KPI atualização dos projetos 0,5

Jurídico 20

COMPONENTE 1 - Análise documentos para contratação da Associação Amigos do Museu, envio de email com pendências e entendimentos internos. 1

COMPONENTE 1 - Análise Plano de Trabalho, cronogramas e documentos para contratação da FECD, início de elaboração do contrato de apoio e orientações ao Rodolfo sobre pendências no orçamento. 3

COMPONENTE 1 - Análise Plano de Trabalho, cronogramas e documentos para contratação de ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL, elaboração contrato de apoio, entendimentos com Rodolfo e envio para assinatura. 3

COMPONENTE 1 - Análise Plano de Trabalho, cronogramas e documentos para contratação de FECD, elaboração do contrato de apoio, entendimentos internos e com Gerência, elaboração das declarações de coordenador e ordenador e envio para assinatura. 3

COMPONENTE 1 - Elaboração aditivo ao contrato de apoio firmado com Instituto Brasileiro de Biodiversidade, análise cronogramas físico e financeiro, entendimentos com Natalia e envio para assinatura. 1,5

COMPONENTE 1 - Entendimentos com Gerência e Flavia sobre encerramento do contrato de apoio com LABAQUAC. 0,25

COMPONENTE 1 - Entendimentos com Gerência sobre cancelamento do contrato de apoio com LABAQUAC. 0,25

COMPONENTE 1 - Envio de email à Gerência sobre pendência de licença do ICMBio da instituição Associação MarBrasil. 0,25

COMPONENTE 1 - Orientações acerca de rescisão ao contrato de apoio firmado com LABAQUAC. 0,5

COMPONENTE 1 - Reunião com Gerência e com FECD. 2

COMPONENTE 1 - Verificação do cronograma físico e financeiro para aditivo ao contrato de apoio com FAPUR, envio de pendências e orientações à Laura. 1



COMPONENTE 1 - Verificação dos documentos da Associação Amigos do Museu Nacional e atualização da planilha de controle. 1

COMPONENTE 1 - Verificação dos documentos da FECD e atualização da planilha de controle. 1

COMPONENTE 1 - Verificação dos documentos para elaboração do contrato com FECD e envio de email com pendências. 1

COMPONENTE 1: contrato 67/2016- ents gerencia e ents internos - providencias para finalização projeto 0,75

GERAL: exame docs e e-mail gerencia e retorno sobre bolsas 0,5

Obrigações_legais 247,25

Componente 1 - acompanhamento de projetos; com equipe sobre projetos problemáticos. 18,5

Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados 34

Componente 1 - Acompanhamento geral dos projetos apoiados - Remanejamentos - dúvidas 6

Componente 1 - análise de propostas de extensão de apoio 2,25

Componente 1 - análise de propostas de extensão e retorno aos projetos 1

Componente 1 - análise de propostas para extensão do apoio. 4

Componente 1 - análise e encaminhamentos da chamada interna para apoio a projetos. 2

Componente 1 - análise e organização de documentos para novos projetos a serem apoiados 1,5

Componente 1 - com Compras sobre organização de evento do projeto 0,5

Componente 1 - com Erika e Compras sobre organização de evento de projetos 0,5

Componente 1 - reunião com equipe Eco Nutrição sobre próximos passos do projeto 2,5

Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mails). 13,75

Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (PAMs, e-mails). 2,5

Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (telefone, e-mails). 3

Componente 1. Análise PAMs subprojetos. 1,75

Componente 1. Análise PAMs. 3

Componente 1. Análise propostas de extensão aos subprojetos apoiados. 0,75

Componente 1. Análise RTs pendentes. 2

Componente 1. Atualização planilha de lançamentos no cérebro. 1

Componente 1. Elaboração da Estratégia de monitoramento dos projetos de desembolso OL. 3

Componente 1. Relatório de monitoramento Mulheres na Pesca. 1,25

Componente 1. Reunião Econutrição. 3,5

Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos; Organização das demandas. 2

Componente 1: Análise da relatoria técnica do subprojeto Econutrição e entendimentos internos sobre a troca de coordenação do mesmo. Contato telefônico com uma das pesquisadoras do projeto. 2,25

Componente 1: Análise da relatoria técnica do subprojeto Otólitos e envio de considerações para o coordenação. 3,75

Componente 1: Análise da situação do Projeto Coral-Sol e envio de orientações sobre a prestação de contas. 0,5

Componente 1: Análise de documentos e encaminhamentos para jurídico para novas propostas de Pesquisa Marinha. 3

Componente 1: Análise do site do subprojeto Projeto Costão Rochoso, encaminhamento para Comunicação e envio de recomendações para o coordenador. 0,75

Componente 1: Análise e aprovação de remanejamentos; Acompanhamento geral dos subprojetos (e-mail, reuniões internas, atualização de planilhas, organização das demandas etc). 5,5

Componente 1: Aprovação da prestação de contas do Projeto Análise Química de Otólitos. 0,25

Componente 1: Contato telefônico com uma das pesquisadoras do projeto; Entendimentos internos sobre os problemas relatados. Análise da relatoria técnica e envio de considerações para o coordenador. 2,25

Componente 1: Entendimentos internos e externos sobre a proposta de extensão; Acompanhamento geral dos projetos; Atualização das planilhas de controle. 2,75

Componente 1: Entendimentos internos sobre o subprojeto Econutrição; Agendamento de reunião com a equipe do projeto; Análise da execução e da situação financeira do projeto; Elaboração de planilhas; Verificação da relatoria revisada; Participação da reunião na sede do Funbio. 6,75

Componente 1: Entendimentos por e-mail e por telefone com a equipe do subprojeto PetroSardinha sobre o envio da prestação de contas. 0,5

Componente 1: Revisão da última versão do relatório técnico enviado pelo coordenador do subprojeto Otólitos e retorno sobre a sua aprovação. 1

Componente 1: Verificação da planilha financeira enviada pelo subprojeto Mulheres na Pesca para elaboração do aditivo de prazo; Entendimentos sobre os ajustes necessários junto ao jurídico; Envio de orientações para a equipe do subprojeto. 2,25

Componente 1: Verificação das pendencias; Entendimentos internos sobre a divisão das demandas entre a equipe; Acompanhamento geral dos subprojeto. 2,25

Componente 2 - acompanhamento de projetos; com equipe sobre projetos problemáticos. 3

Componente 2 - Acompanhamento geral dos projetos apoiados - Remanejamentos - dúvidas 1

Componente 2 - Entendimentos internos e externos sobre a proposta de extensão; Acompanhamento geral dos projetos; Atualização das planilhas de controle. 1,75

Componente 2 - Plano de Comunicação com ASCOM 0,5

Componente 2. Acompanhamento geral dos projetos (e-mails). 2,75

Componente 2. Acompanhamento geral dos projetos (relatoria Multisar). 1,5

Componente 2. Acompanhamento geral dos projetos (telefone, e-mails).  0,5

Componente 2. Análise PAMs subprojetos. 1

Componente 2. Análise PAMs. 1

Componente 2. Análise relatório técnico Multisar. 3,5

Componente 2. Atualização planilha de lançamentos no cérebro. 0,5

Componente 2. Elaboração da Estratégia de monitoramento dos projetos de desembolso OL. 2

Componente 2. Relatório de monitoramento Univali. 1

Componente 2. Relatório técnico Multisar. 5

Componente 2: Acompanhamento geral dos subprojetos; Organização das demandas. 1



Componente 2: Análise da solicitação de extensão de prazo enviada pelo subprojeto da Sardinha e retorno para o coordenador com orientações. 1

Componente 2: Análise e aprovação de remanejamentos; Acompanhamento geral dos subprojetos (e-mail, reuniões internas, atualização de planilhas, organização das demandas etc). 1,25

Componente 2: Verificação das pendencias; Entendimentos internos sobre a divisão das demandas entre a equipe; Acompanhamento geral dos subprojeto. 0,75

Componente 3 - Plano de Comunicação 7

Componente 3: Retorno para os dois profissionais contatados para planejar o seminário de Pesquisa. 0,75

Componente 3: Verificação da contratação de Hotel e do profissional para realizar o planejamento e moderação do Iº Seminário do Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira. 0,5

Componente 3: Verificação da melhor data para a realização do seminário. Entendimentos sobre o andamento das contratações para o evento. Retorno aos hotéis que entraram em contato. 1

Geral - com Financeiro sobre formato de relatorias de saldo mensais 0,25

Geral - envio de agendas 2019 1

Geral - levantamento de histórico de prazos para o lançamento de chamadas de projetos. 1

Geral - levantamento de informações para reunião de equipe e planejamento 2019. 0,75

Geral - preenchimento do Conecta com equipe 1

Geral - preenchimento do Conecta 1

Geral - reunião de equipe sobre centros de custos 0,75

Geral - reunião de equipe 0,75

Geral - revisão de timesheet 0,25

Geral - supervisão geral do projeto.  6,5

Geral. Acompanhamento geral de projetos (e-mail, telefone, PAMs, sistema). 10

Geral. Acompanhamento geral de projetos (e-mail, telefone, sistema). 3

Geral. Estratégia de monitoramento desembolsos OL. 3

Geral. Reunião OL. 1,5

Geral: Complementação do Plano de Monitoramento e do Método Conecta de gerenciamento de Projetos; Verificação das movimentações financeiras do Projeto; Descrição das atividades realizadas no período para compor a prestação de contas; Início da elaboração do Relatório semestral para a Chevron. 9,75

Geral: Complementação do plano de monitoramento. Início da elaboração da Relatoria Semestral para a Chevron. 3,75

Geral: Preenchimento das informações sobre o Projeto no Método Conecta e participação de reunião sobre o assunto com os demais membros da equipe. 8,5

Geral: Reunião interna sobre o Método Conecta de gerenciamento de projetos; Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos relacionados ao Projeto; Complementação do Plano de Monitoramento do Projeto. 12,25

PMO 1,75

GERAL: Timesheet Novembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos 1

GERAL: Timesheet Novembro: Acertos 0,75

Superint_plan_gestão 6

GERAL: Planejamento 2019, saldos, rendimentos, receita funbio e despesas monitormaneto 6

Sustentabilidade_financeira 0,25

Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PESQUISA GERAL na semana 0,25

Tesouraria 3,5

Geral - atualização de saldo 0,25

Geral - atualização do saldo 0,25

GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS 1

Geral- salvar extrato na rede financeira 0,25

GERAL: Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos 0,75

GERAL: Conciliação Bancária 1

Total Geral 343



Soma de Custo Total HH 

Total de Horas jan/19

296 21.520,93R$                                                  

20,75 1.585,78R$                                                     

55,5 4.168,79R$                                                     

128 10.448,83R$                                                  

500,25 37.724,34R$                                                  

jan/19

30.358,91R$                                                  

2.538,98R$                                                     

4.826,45R$                                                     

37.724,34R$                                                  

84,58%

9,12%

6,29%

Projeto de Apoio a Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Total

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

GERAL

COMPONENTE 3

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral

COMPONENTE 3

Referência para Rateio do Geral

Total

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2



Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 308,75

Controle_financeiro_projetos 106,5

Jurídico 25,75

Comunicação 20

Compras 15,5

Tesouraria 8

CEDOC 7,5

Contabilidade 6

PMO 2,25

Total Geral 500,25

Componente Qtde Horas 

Componente 1 296

Componente 2 20,75

Componente 3 55,5

Geral 128

TOTAL 500,25

Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 191,25

Controle_financeiro_projetos 74,25

Jurídico 25,75

CEDOC 4,75

Total Geral 296

Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 19,25

Controle_financeiro_projetos 1,5

Total Geral 20,75

Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 20,75

Comunicação 20

Compras 14,25

CEDOC 0,5

Total Geral 55,5

62%
21%

5%

4%

3%
2% 1%

0%

PESQUISA
Quantidade Horas Total por Área

jan/2019
Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

Jurídico

Comunicação

Compras

Tesouraria

CEDOC

Contabilidade

PMO

59%

4%

11%

26%

PESQUISA
Qtde Horas por Componente

jan/2019

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Geral

65%

25%

9% 1%

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área

jan/2019

Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

Jurídico

CEDOC

93%

7%

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área

jan/2019

Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

37%

36%

26%

1%

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 3 por Área

jan/2019

Obrigações_legais

Comunicação

Compras

CEDOC



Rótulos de Linha Soma de Horas

Obrigações_legais 77,5

Controle_financeiro_projetos 30,75

Tesouraria 8

Contabilidade 6

CEDOC 2,25

PMO 2,25

Compras 1,25

Total Geral 128

60%
24%

6%

5% 2%

2%
1%

PESQUISA
Quantidade de Horas Geral por Área

jan/2019
Obrigações_legais

Controle_financeiro_projetos

Tesouraria

Contabilidade

CEDOC

PMO

Compras



ÁREAS FUNBIO Soma de Horas Soma de Custo Chevron

CEDOC 7,5 R$167,38

Compras 15,5 R$572,86

Comunicação 20 R$1.786,75

Contabilidade 6 R$208,63

Controle_financeiro_projetos 106,5 R$4.313,65

Jurídico 25,75 R$1.889,49

Obrigações_legais 308,75 R$28.077,14

PMO 2,25 R$426,13

Tesouraria 8 R$282,30

Total Geral 500,25 R$37.724,34



Rótulos de Linha Soma de Horas

CEDOC 7,5

[Geral] Expedição de agendas 1,5

[Componente 1] Rastreio e registro de documentos 1

[Componente 1] Expedição, identificação e arquivamento de contrato 1

[Componente 1] Registro de documentos, arquivamento e envio por e-mail 0,75

(Componente 1 ) Expedição 0,75

GERAL: Arquivamento 0,75

(Componente 1) Registro de Correspondência 0,25

(Componente 1 ) Registro de produto 0,25

(Componente 1 ) Registro de Correspondência 0,25

[componente 1] Digitalização, identificação e arquivamento de contrato 0,25

(Componente 1) Arquivamento de documentos 0,25

(Componente 3) Expedição 0,25

(Componente 3) Registro de Correspondência 0,25

Compras 15,5

Componente 3 - Tirando dúvidas com a gerencia e entrando em contato com os fornecedores cadastrando no sistema enviando pedido de cotação e conferindo propostas Estruturando o processo de moderador encaminhando para gerencia o pedido de compra. 7,75

Componente 3 - solicitando aos fornecedores uma alteração em um item da arrumação do pedido de cotação, conferindo propostas. 3,75

Componente 3 - Entrando em contato com o fornecedor para solicitar os dados para cadastrar e encaminhar o pedido de cotação. Verificando com o financeiro sobre o prazo para pagamento. 1,5

Chevron Federal Pesquisa - Geral - Faturamento Webtrip 0,75

Componente 3 - cobrando aos fornecedores o envio de proposta. encaminhando proposta do fornecedor para gerência. Solicitando ao fornecedor o envio do termo de confidencialidade assinado.  0,75

GERAL: Faturamento Webtrip. 0,5

COMPONENTE 3: cancelamento Pesquisa Marinha e Pesqueira - protocolo 2018.0709.00075-1 0,25

COMPONENTE 3: Instrução Contratação Hotel - Iº Seminário do Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira 0,25

Comunicação 20

Componente 3 - Alinhamentos plano Pesquisa Marinha & Pesqueira + supervisão elaboração dos primeiros produtos pelo consultor. 3,5

Componente 3 - acompanhamento e supervisão consultor de comunicação Pesquisa Marinha e Pesqueira 3,25

Componente 3 - Acompanhamento consultor de comunicação - Pesquisa Marinha e Pesqueira 3

componente 3 - consultoria, plano de comunicação 3

COMPONENTE 3 - REUNIÃO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO MARCELLO BELTRAND 2

COMPONENTE 3: Publicação dos subprojetos SISTEMAS LAGUNARES e RECURSOS PESQUEIROS no projeto PESQUISA MARINHA E PESQUISA, no site do FUNBIO. 1,5

componente 3, plano de comunicação 1

Componente 3 - Site e newsletter 1

componente 3 - encontro (reunião de coordenação) e acompanhamento do consultor 1

COMPONENTE 3: Reunião para o Relatório Anual 2018 0,75

Contabilidade 6

Geral: Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. jan a dez/2018 e preenchimento na planilha nota 12 3,5

GERAL: Baixa Contabil 01 A 25 - 2019 2

GERAL: VENDO COM A SUELLEN E THAIS CONCILIAÇÃO DE PROJETO DA CHEVRON PESQUISA; 0,5

Controle_financeiro_projetos 106,5

Componente 1 - Analise prestação de contas FUNDEPAG 13

Componente 1 - Análise Prestação de Contas Coppetec 12,5

Componente 1 - analise prestação de contas COPPETEC 8

Componente 1 - Análise Prestação de Contas - Coppetec 6

Componente 1 - Analise de prestação de contas do IBRBIo 4,25

Componente 1 - Análise ajustes Prestação de contas - Otolitos 3,25

Geral - Elaboração de Fluxo de caixa Chevron Pesquisa 3

Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto Multipesca 2,75

Geral - Atualização de saldo Mensal do Projeto incluindo ajustes solicitados pela gerencia e controles internos de acompanhamento do projeto 2,75

Geral - Elaboração de prestação e contas trimestral do projeto 2,75

Componente 1 - Analise de prestação de contas do projeto Coral - Sol 2,75

Geral - Liberação pagamentos Chevron Pesquisa 2,75

Componente 1 - Analise de prestação de contas do projeto IbrBio 2,25

Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto Resex Arraial do Cabo 2,25

Geral - Cadastro de contrato do projeto no RM 2,25

Geral - Cadastro de contrato Chevron Pesquisa no RM 2

Geral - Com patricia repassando atividade de analise prestação de contas projetos desembolso 2



Componente 1 - Analise de prestação de contas do projeto IbrBrio Coral Sol 2

Componente 1 - Elaboração parecer financeiro Prestação de contas FAURG - Multisar 2

Componente 1 - Analise da prestação de contas pós ajustes do projeto Multipesca 1,75

Componente 1 - Analise de prestação de contas do projeto Coral Sol 1,75

Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto AIA Comunidades Pesqueiras 1,75

Componente 1 - Analise de prestação de contas do Projeto FECD Resex Arraial do Cabo 1,5

Componente 1 - Analise de prestação e contas de desembolso do Projeto Resex Arraial do Cabo 1,5

Componente 2 - Analise de proposta de extensão de projeto Multisar 1,5

Componente 1 - Analise de prestação de contas de desembolso do Projeto Multipesca 1,25

Componente 1 - Analise da prestação de contas pós ajustes do Projeto FAURG AIA Comunidades pesqueiras 1,25

Geral: Participar a revisão do Manual de Análise da Prestação de Contas para Projetos Apoiados pela modalidade de desembolso. 1

Geral - Conciliação Bancária 1

Componente 1 - Análise prévia prestação de contas FUNDEPAG para embasamento de contato com a instituição 1

Geral - Atualização Saldo bancário mensal projetos Desembolso Chevron 1

Geral - Liberação pagamentos Chevron 0,75

Geral: Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as relatorias e coordenando as entregas definidas na timeline. 0,75

Geral: Analisar a receita gerencial X Cubo referente aos meses de novembro e dezembro/18. 0,75

Geral - Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de soes, organização da documentação, conferência das informações etc) 0,75

Geral - Organização de documentos financeiros/Pareceres Financeiros Chevron 0,5

Geral: Revisão da planilha de saldo interno referente a dezembro de 2018 e atualização da planilha de KPI. 0,5

Componente 1 - Organização Prestação de Contas Coppetec 0,5

Componente 1 - Liberação de desembolso Chevron Pesquisa - FECD Sistemas lagunares 0,5

Geral - Organização de documentos Chevron 0,5

Geral - liberação de pagamentos Chevron 0,5

Geral - Conferência/Acerto conciliações elaboradas pela patricia 0,5

Geral - Apropriação custos HH Chevron 0,5

Geral: Revisão da prestação de contas trimestral do projeto. 0,5

Componente 1 - Analise ajustes Prestação de contas FAURG - Multisar 0,5

Geral - Organização arquivos digitais/upload Prestação de Contas Chevron 0,5

Geral - Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de planilhas, conferência de informações bancárias, etc) 0,5

Geral - Atualização Planilha prestação de contas para a Contabilidade 0,5

Geral - Contato com a contabilidade para verificar pendência de baixa de pagamentos Chevron 0,25

Geral - Ajustes Prestação de contas trimestral chevron - Organização de relatorios de diárias e passagens 0,25

Geral - Leitura/Resposta de e-mails devido ao período de recesso de final de ano  0,25

Geral - Organização de prestações de contas Chevron digitalizadas para salvar em pasta da gerência 0,25

Geral - Atualização mensal Relatório financeiro de projetos 0,25

Geral - Organização/Impressão de documentos Prestação de contas Chevron 0,25

Geral - Emissão/Organização de relatório de diárias e passagens Chevron 0,25

Geral - Reunião com gerência para alinhamento de projeção de dados financeiros projetos Chevron 0,25

Geral - Atualização saldo interno do projeto 0,25

Jurídico 25,75

COMPONENTE 1 - Elaboração da carta de rescisão ao contrato de apoio firmado com LABAQUAC, registro no CEDOC, orientações à Natalia e Rafaela e envio. 3

COMPONENTE 1 - Elaboração aditivo ao contrato de apoio firmado com FAPUR, análise cronogramas e envio para assinatura. 3

COMPONENTE 1 - Elaboração termo aditivo ao contrato de apoio firmado com FAPUR, análise documentos e cronogramas e envio para assinatura. 2,5

COMPONENTE 1 - Elaboração termo aditivo ao contrato de apoio firmado com FAURG, análise cronogramas e Plano de Trabalho, entendimentos internos e envio para assinatura. 2,5

Componente 1: Elaboração Carta de RESCISÃO DO CONTRATO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO Nº 067/2016 - INSTITUTO HIPPOCAMPUS (ANTIGO LABORATÓRIO DE AQUICULTURA MARINHA – LABAQUAC) 2,5

COMPONENTE 1 - Registro no CEDOC do contrato de apoio firmado com Associação Amigos do Museu, elaboração carta de envio, registro e expedição no CEDOC, orientações internas, envio de email e atualização da planilha de controle. 1,5

COMPONENTE 1 - Elaboração carta de envio do termo aditivo ao contrato de apoio firmado com FAPUR, registro e expedição no CEDOC, orientações internas e atualização da planilha de controle. 1

COMPONENTE 1 - Registro do contrato de apoio firmado com FECD no CEDOC, elaboração carta de envio, registro e expedição da carta, atualização planilha de controle e envio de email. 1

COMPONENTE 1 - Elaboração carta de envio dos termos aditivos ao contratos de apoio firmados com FAURG, registro e expedição no CEDOC e atualização da planilha de controle. 1

COMPONENTE 1 - Elaboração carta de envio do termo aditivo ao contrato de apoio firmado com IBRBio, registro e expedição no CEDOC, orientações ao Manoel e atualização da planilha de controle. 1

COMPONENTE 1 - Conferência e chancela do contrato de apoio firmado com Associação Amigos do Museu Nacional e envio de email com pendências. 0,75

COMPONENTE 1 - Conferência e chancela do contrato de apoio firmado com FECD e envio de email com pendências. 0,75

COMPONENTE 1 - elaboração carta de envio do termo aditivo ao contrato firmado com IBRBio, registro e expedição no CEDOC e atualização planilha de controle. 0,75

COMPONENTE 1 - Entendimentos internos e com Gerência sobre contrato com FECD. 0,5

COMPONENTE 1 - Retorno à FAPUR sobre aditamento ao contrato de apoio. 0,5

COMPONENTE 1 - Análise cronogramas e Plano de Trabalho para aditamento ao contrato de apoio com FAPUR e envio de email com pendências. 0,5

COMPONENTE 1 - Análise do termo de confidencialidade para elaboração do Plano de Comunicação do Projeto e retorno ao Rodolfo. 0,5



COMPONENTE 1 - Verificação de documentos da FAPUR para aditamento ao contrato de apoio e envio de email com orientações. 0,5

COMPONENTE 1 - Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato 023/2017 firmado com FAURG. 0,5

COMPONENTE 1 - Orientações internas sobre o contrato de apoio firmado com Associação Amigos do Museu Nacional e envio de email. 0,5

COMPONENTE 1 - Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Instituto Brasileiro para a Biodiversidade. 0,25

COMPONENTE 1 - Verificação dos doctos pendentes da Associação Amigos do Museu Nacional para contrato de apoio. 0,25

COMPONENTE 1 - Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com FAPUR. 0,25

COMPONENTE 1 - Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato de apoio firmado com Instituto Brasileiro de Biodiversidade. 0,25

Obrigações_legais 308,75

Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados - relatorias técnicas semestrais 24

GERAL: Rateio Férias 19

Componente 1 - Acompanhamento dos projetos apoiados - relatorias semestrais 15

Geral: Finalização da 6ª Relatoria Técnica Semestral do Projeto, organização dos documentos anexos e envio para revisão pela equipe. 14,75

Componente 1. Acompanhamento geral de projetos (e-mail, telefone, sistema). 11,75

Geral - supervisão geral do projeto.  11,5

Componente 1. Relatório técnico FECD Costão Rochoso. 11

Geral: Elaboração da Relatoria Técnica Semestral para a Chevron. 9,25

Componente 1 - com equipe sobre projetos apoiados 8,75

Componente 1. Cadastro POA FECD Sistemas Lagunares. 7

Componente 3 - Plano de Comunicação 6

Componente 1. Relatório técnico Econutrição. 6

Componente 1: Agendamento de reunião com equipe do Projeto Econutrição; Entendimentos internos sobre o andamento do Projeto; Realização de reunião no Funbio com uma das integrantes do Projeto. 5,75

Componente 1. Análise relatório técnico PMAP. 5

Componente 1. Elaboração PAM Amigos do Museu 5

Componente 1. Inclusão POA FECD Sistemas Lagunares 5

Componente 1: Analise da Relatoria Técnica do projeto Petrosardinha e envio de considerações para o coordenador. 4,75

Geral: Reunião com a equipe sobre a aplicação do método conecta de gerenciamento de projetos. Finalização do preenchimento de informações do Projeto no Método. Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos relacionados ao Projeto. Verificação das informações financeiras do Projeto. 4,75

Componente 3: Contato com todos os subprojetos sobre Seminário – data e nº de participantes. Entendimentos internos sobre a contratação de hotel para realização do evento. Descrição das atividades de coordenação do seminário e entendimentos internos sobre disponibilidade da compradora responsável pelos processos de contratação. 4,5

Componente 1: Finalização da análise da relatoria técnica do projeto e envio de mensagem com considerações para o coordenador do projeto Multipesca. 4,5

Componente 1 - análise e encaminhamentos de propostas de extensão. 4,25

Componente 1. Análise relatório técnico econutrição. 4

Componente 1 - reunião com equipe Eco Nutrição; reunião interna sobre o projeto 4

Componente 1. Acompanhamento geral dos subprojetos (sistema, e-mail, telefone). 3,75

Componente 1: Finalização da analise da Relatoria Técnica Semestral Coppetec e envio de mensagem para o coordenador com considerações. 3,75

Componente 1 - acompanhamento de projetos; com equipe sobre projetos problemáticos. 3,5

Componente 3: Entendimentos internos sobre a contratação para planeamento e moderação do seminário; Aprovação de remanejamento de recursos no sistema; Agendamento de reunião com a empresa contratada; Resposta aos questionamentos sobre os objetivos do encontro; Aprovação da nova data para entrega dos produtos. 3,25

Componente 1: Início da análise da relatoria técnica do projeto da Coppetec. 3,25

Componente 1 - com equipe sobre projetos apoiados; elaboração de resumo sobre processo de seleção da chamada interna 3

Componente 1. Organização PAMs. 3

Componente 1. Reunião projeto Econutrição. 3

Componente 1. Organização PAMs Pesquisa. 3

Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos; atualização das planilhas de controle; verificação das planilhas de acompanhamento mensal dos projetos. 2,75

Componente 1. Rel. técnico PMAP. 2,5

Geral. Revisão de relatório técnico semestral para Chevron. 2,5

Componente 1: Inclusão dos insumos planejados no novo Projeto do Amigos Museu Nacional no sistema. 2,5

Componente 1. Inserção POA FECD Sistemas Lagunares no Cérebro. 2,5

Componente 2. Análise aditivo Multisar. 2,5

Componente 1: Análise do 4° Relatório Projeto Multipesca revisado e aprovação do documento; Acompanhamento da análise da Prestação de Contas; Entendimentos internos e junto à equipe do projeto sobre pagamentos em duplicidade e estornos. 2,25

Componente 1: Compilação de resultados dos subprojetos a pedido da Comunicação do Funbio. Acompanhamento geral dos subprojetos. 2,25

Geral: Realização de ajustes na Relatoria Semestral do Projeto e preparação dos documentos para envio para a Chevron. 2,25

Componente 3 - Reunião com consultor sobre Plano de Comunicação 2,25

Componente 1: Acompanhamento geral dos projetos apoiados; Atualização das planilhas de controle. 2,25

Componente 1. Acompanhamento geral dos subprojetos apoiados (e-mail, sistema, telefone). 2,25

Componente 1: Início da análise do relatório técnico do projeto Multipesca. 2,25

Componente 2. Acompanhamento geral de projetos (e-mail, telefone, sistema). 2,25

Componente 2. Reformulação PAM Univali. 2

Componente 1. PAM projeto FECD Sistemas Lagunares. 2

Componente 2. Relatório técnico Multisar. 2

Componente 2: Compilação de resultados dos subprojetos a pedido da Comunicação do Funbio. Acompanhamento geral dos subprojetos. 1,75



Componente 1 - com Compras sobre organização de seminário de projetos 1,75

Geral: Entendimentos internos sobre a preparação do Project do Projeto. Divisão de tarefas entre a equipe; Entendimentos junto à gerência sobre diversos assuntos do projeto. 1,75

Componente 1 - organização de seminário de projetos 1,75

Componente 3: Contato com os coordenadores para tirar dúvidas sobre o seminário; Acompanhamento da contratação de hotel. 1,5

Componente 2: Acompanhamento geral dos subprojetos; atualização das planilhas de controle; verificação das planilhas de acompanhamento mensal dos projetos. 1,5

Geral: Entendimentos internos sobre diversos assuntos do Projeto e divisão de tarefas entre a equipe. 1,5

Componente 1. Relatório técnico FECD Costão. 1,5

Componente 3: Acompanhamento da contratação para Planejamento e Moderação Seminário. Reunião com a compradora responsável pelo processo. 1,5

Componente 2. Acompanhamento geral dos subprojetos apoiados (e-mail, sistema, telefone). 1,5

Componente 2: Acompanhamento geral dos projetos apoiados; Atualização das planilhas de controle. 1,25

Componente 1 - revisão de relatório de monitoramento Multipesca 1,25

Componente 3: Entendimentos internos sobre a contratação de hotel para o seminário. 1,25

Componente 1: Reunião com jurídico, análise e encaminhamento dos documentos para celebração do termo aditivo de prazo ao subprojeto Mulheres na Pesca, da FAPUR. 1,25

Componente 1. Organização de agenda, relatórios técnicos e planilhão. 1

Geral - envio de agendas 2019 1

Geral - revisão e envio de relatório semestral do projeto. 1

GERAL - Planilha de acompanhamento geral 1

Geral - reunião de equipe para preenchimento do Conecta 1

Geral - com Financeiro sobre números do TAC; fechamento de planilha com números do TAC 1

Componente 2 - Plano de Comunicação do projeto 1

Componente 1. Planilha lançamentos no cérebro. 1

Geral - análise de saldos do TAC Chevron 0,75

Componente 2. Organização PAMs Sardinha. 0,75

Componente 1. Acompanhamento Econutrição (telefone). 0,75

Componente 2. Organização PAMs. 0,75

Componente 1. Reunião OL sobre os projetos TAC. 0,75

Componente 1: Cobrança do envio da prestação de contas do Projeto Petrosardinha e análise e aprovação de remanejamentos no sistema. 0,75

Componente 1: Entendimentos sobre as proposta de extensão recebidas e a divulgação do resultado da chamada interna. 0,75

Componente 1: Tentativa de atualização de contas correntes no sistema e entendimentos internos sobre o procedimento. 0,75

Geral - análise de saldos e preparação de planilha para reunião. 0,5

Componente 1: Verificação e arquivamento da carta de rescisão do contrato de apoio com o Labaquac. 0,5

Componente 2. Organização de agenda, relatórios técnicos e planilhão. 0,5

Componente 1: Aprovação da Prestação de contas no sistema e arquivamento da relatoria técnica do projeto Petrosardinha. 0,5

Componente 2 - com equipe sobre projetos apoiados 0,5

Geral - Com Manoel e Erika para análise de números TAC Chevron 0,5

Geral - com Financeiro sobre números do TAC 0,5

Componente 1: Liberação do desembolso de recursos para o projeto Otólitos. 0,5

Geral. Reunião TAC Chevron. 0,5

Geral - Reunião com Financeiro sobre novos POAs para custos Funbio 0,5

Componente 2. Planilha lançamentos no cérebro. 0,5

Componente 3 - com ASCOM e equipe sobre atualizações para relatório anual Funbio 0,5

Componente 1. Acompanhamento geral do projeto. 0,5

Geral - reunião de equipe 0,5

Geral - revisão de relatório semestral do projeto. 0,5

Componente 2. Reunião OL sobre os projetos TAC. 0,25

Componente 1 - análise de levantamento de termos aditivos 0,25

Geral - conferência de saldo do projeto 0,25

Componente 2. Acompanhamento geral do projeto. 0,25

Componente 1 - com Manoel e equipe sobre termos aditivos. 0,25

Geral - ASCOM e relatório anual Funbio 0,25

Geral - Revisão de texto para relatório de auditoria Funbio 0,25

Geral - revisão de timesheet 0,25

PMO 2,25

GERAL: Timesheet Dezembro: Consolidação / Relatórios e Gráficos 1,25

GERAL: Timesheet Dezembro: Acertos 1

Tesouraria 8

GERAL: Conciliação Bancária 3

Geral - conferencia de prestação de contas de viagem de funcionario 2



Geral - conferencia da prestação de contas de viagem 1

GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS 1

GERAL: Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos 0,5

Geral - atualização dos saldos 0,25

Geral - salvar extrato na rede financeira 0,25

Total Geral 500,25



IDLAN PROTOCOLO FORNECEDOR HISTÓRICO C. CUSTO
DESCRIÇÃO C. 

CUSTO

DEPTO 

FONTE

DESCRIÇÃO DEPTO 

FONTE
DATA BAIXA VALOR JUSTIFICATIVA

335955 2018.1119.00008-5

Rodolfo Cabral 

Costa Gomes 

Marçal

Prestação de Contas de viagem para Apoio a 

Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de 

Janeiro (Gestao Funbio) Prot 2018.1119.0008-

5

27.01.01.0002 Monitoramento 144

Pesquisa Marinha 

RJ_Chevron_Chevron_26

459-8

27/12/2018   302,13 

Despesas durante participação do 

seminário (monitoramento) do Projeto 

Ecorais, realizado nos dias 22 e 23 de 

novembro de 2018.

336036 2018.1228.00019-1
Marcello Vernet de 

Beltrand

Diária - Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira 

no Rio de Janeiro(Gestão Funbio) - 

2018.1228.00019-1 - Diária para o 

pagamento de despesas durante reunião com 

o Funbio sobre o Plano de Comunicação, no 

dia 09/01/2019.

27.01.01.0003 Sistematização 144

Pesquisa Marinha 

RJ_Chevron_Chevron_26

459-8

03/01/2019   525,00 

Diária para o pagamento de despesas 

durante reunião com o Funbio sobre o 

Plano de Comunicação, no dia 

09/01/2019.



IDLAN PROTOCOLO FORNECEDOR HISTÓRICO ITEM C. CUSTO DESCRIÇÃO C. CUSTO
DEPTO 

FONTE
DESCRIÇÃO DEPTO FONTE DATA BAIXA VALOR JUSTIFICATIVA

335935 2018.1016.00111-9

WebTrip Agência de 

Viagens e Turismo 

Ltd. ME

2018.1016.00111-9 - Passageiro: Lauro Antônio Saint 

Pastous Madureira | Saida: GIG - Oct 26 2018  9:10PM - 

Oct 26 2018  9:10PM | Destino: POA

27.01.03.0001

Preparação e Lançamento 

de chamada de projeto 

(Sardinha)

144

Pesquisa Marinha 

RJ_Chevron_Chevron_26459-

8

28/12/2018 2276,24

Participação do Lauro Madureira, membro da Câmara 

Técnica de Sardinha-verdadeira, na reunião que será 

realizada no Funbio em 26/10/2018.

336361 2018.1016.00111-9

WebTrip Agência de 

Viagens e Turismo 

Ltd. ME

2018.1016.00111-9 - Passageiro: Lauro Antônio Saint 

Pastous Madureira | Saida: POA - Oct 26 2018  6:10AM - 

Oct 26 2018  6:10AM | Destino: SDU

27.01.03.0001

Preparação e Lançamento 

de chamada de projeto 

(Sardinha)

144

Pesquisa Marinha 

RJ_Chevron_Chevron_26459-

8

07/01/2019 679,8

Participação do Lauro Madureira, membro da Câmara 

Técnica de Sardinha-verdadeira, na reunião que será 

realizada no Funbio em 26/10/2018 (troca de data de 

passagens)

337230 2018.1228.00018-3

WebTrip Agência de 

Viagens e Turismo 

Ltd. ME

2018.1228.00018-3 - Passageiro: Marcello Vernet de 

Beltrand | Saida: POA - Jan  8 2019  5:35PM - Jan  8 

2019  5:35PM | Destino: CGH

27.01.01.0003 Sistematização 144

Pesquisa Marinha 

RJ_Chevron_Chevron_26459-

8

15/01/2019 1869,56

Passagem para consultor do plano de comunicação do 

projeto para reunião de alinhamento com a Gerência do 

Funbio no dia 09/01/2019.


