GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP N° 070/2019

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá '
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: ,Projeto de "Fortalecimento do Programa de Apoio à Criação e Gestão de Unidades de
Conservação Municipais — RJ - PROUC".

Asstínto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Despacho SEAS/SUBCON, o Termo de Encerramento do
Projeto, o Parecer Técnico Final N° 004/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação
de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos
pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE
"FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO E GESTÃO DE
.UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS — RJ - PROUC"

Processo Administrativo SEA: E-07/001.445/2016
Proponente: Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima — SUBCON
1.0 - Introdução:
O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos
comprobatórios de encerramento do Projeto de "Fortalecimento do Programa de Apoio à. criação
e Gestão de Unidades de Conservação Municipais — RJ - PROUC".
O Projeto foi aprovado na 64a Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental —
CCA, realizada,em 11/04/2017 e Deliberação CCA n° 066/2017, de 12/04/2017, totalizando o
valor de R$ 3.568.000,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil reais), com recursos do
Licenciamento Ambiental referente ao empreendiniento "PORTO DO AÇU OPERAÇÕES
S.A.", por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental — TCCA n° 12/2019.
Foi autorizado um aditivo no valor de R$ 410.648,11 (quatrocentos e dez mil e .seiscentos e
quarenta e oito reais e onze centavos), passando para o valor total do projeto de R$ 3.978.648,11
(três milhões, novecentos e setenta e oito mil e seiscentos e quarenta e oito reais e onze
centavos).
O presente projeto foi executado conforme CFF, em 01 objetivo específico e 02 atividades, e
atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho, foram atendidas.
2.0 - Análise da Execução:
O Projeto em tela trata do Programa de Apoio as UC's municipais - PROUC, no âmbito do
acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação
Ambiental SNUC — Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.
O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o
previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R$ 3.260.864,44 (três
milhões, duzentos e sessenta mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro
centavos).
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Abaixo, destacamos os objetivos específicos elenbados no CFF:
'i- Objetivo Especificó Al — Contratação de Pessoa Jurídica para o Planejamento e Gestão
de Unidades de Conservação. Contrato n° 089/2018. Valor Previsto de R$ 3.385.224,48
(três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e quarenta
e oito centavos).
Ficou constatado ao longo da execução do Projeto 'que' o Gestor Operacional — FUNBIO,
realizou todos as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do
Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e
integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.
3.0 — Conclusão:
A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico
Final n° 004/2019 e o Termo de Encerramento do projeto, elaborados pela Coordenação do
Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias
apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Parecer Técnico Final,
é comprovado o acompanhamento do projeto, onde consta um saldo final de R$ 3.260.864,44
(três milhões, duzentos e sessenta mil e oitocentos e sessentà e quatro reais e quarenta e quatro
centavos) referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor
executado.
Em observação a este Relatório de Análise Final da Prestação de Contas da parte do
projeto que envolveu o FUNBIO na condição de contratante, cabe evidenciar que houve
uma renegociação realizada entre a SEAS, a empresa executora e a coordenação do
projeto, no qual houve uma redução no valor do projeto inicial. O valor passou a ser R$
2.126.250,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais), sendo R$
2.100.000,00 (dois milhões e cem mil) para a empresa executora (SABERES) e R$
26.250,00 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais) para a contratação de P.J., para a
elaboração dos textos para o ATLAS. Tendo em vista que R$ 717.783,67 (setecentos e
dezessete mil e setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) já foram
executados e pagos pelo FUNBIO, resta um valor de saldo remanescente de R$
1.408.466,33 (um milhão, quatrocentos e oito mil e 'quatrocentos e sessenta e seis reais e
trinta e três centavos), que será executado pelo novo Gestor Operacional.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019.
Luiz David Brito Martins
ID - 51020700
Assistente II
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À SUEM'
a/c Luiz Martins

Em prosseguimento.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019.

Atenciosamente,
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima

TERMO DE ENCERRAMENTO

PROJETO

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto "Fortalecimento do
Programa de Apoio à Criação de Unidades de Conservação Municipais —
PROUC", em seu contrato junto ao FUNBIO no valor inicial de R$ 3.568.000,00 (três
milhões, quinhentos e sessenta oito mil reais) aprovado na 64a Reunião Ordinária da
Câmara de Compensaçãlo Ambiental, em 11 de abril de 2017, conforme Deliberação
CCA n° 66/2017 de 12 de abril de 2017, posteriormente aditivado no valor de R$
410.648,11 (quatrocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos,
passando para R$ 3.978.648,11 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos
e quarenta e oito reais e onze centavos), sendo executado R$ 717.783,67 (setecentos e
dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), com saldo
remanescente de R$ 3.260.864,44 (três milhões, duzentos e sessenta mil, kitocentos e
sessenta e quatro reais e quarenta e quarto centavos).
Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência n°
2018.0726.00028-4 foram plenamente atendidas, conforme pareceres técnicos, termos
de recebimento e aceite, notas fiscais constantes no Processo Administrativo n° E07/001.445/2016.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.
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SECRETARIA DE ESTADO DE
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Data: 23/08/2019

UNIDADE:

Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima
(SUBCON)
Superintendência de Planejamento e Conservação Ambiental (SUPLACON)

PROJETO:

FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO E GESTÃO
DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS - RJ

Empresa/ Fonte Financiadora:

FUNBIO

Processo: E071001.44512016

Empresa Executora

Saberes Populares Ltda

Termo de Referência: 2018.0726.00028-4
Contratação de Pessoa Jurídica para
planejamento e gestão de Unidades de
Conservação.

Documento Fiscal

Não se aplica
Obras e
Instalações

DESCRIÇÃO GERAL '

X

Prestação de Serviços

X

Materiais e Equipamentos

•

Período de vigência do projeto: 24 meses (dezembro de 2018 — dezembro de 2020)
Valor total do projeto: R$ 3.978.648,11 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil; seiscentos e quarenta e oito reais
e onze centavos).
Valor Executado: R$ 717.783,67 (setecentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos),
,
Saldo remanescente: R$ 3.260.864,44 (três milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e
quarenta e quarto centavos).

•
O projeto teve como primeira etapa a contratação da empresa Saberes Populares Ltda, para os serviços relativos ao
"Fortalecimento do Programa de apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação Municipais — RJ"
estabelecidos no contrato n° 089/2018, no valor de'R$ 3.385.224,48 (três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos
e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) para o período de vinte e quatro meses, com início em 12 de dezembro
de 2018. O valor remanescente do projeto junto ao Funbio seria destinado a equipamentos e outras prestações de serviços
, no decorrer do projeto conforme apresentado no Cronograma Físico Financeiro.
Em fevereiro de 2019, a empresa Saberes entregou os produtos do 1 ao 5.
A segunda etapa, ocorrida em março de 2019, deu-se pela necessidade de renegociação - de acordo com solicitação da
Subsecretária Adjunta de Planejamento — SAP/SUPFMA para otimizar os investimentos e gastos com os projetos aprovados
na Câmará de Compensação' Ambiental do Estado do Rio de Janeiro — recursos do FMA.
A renegociação foi realizada pela equipe técnica da SEAS, para: reordenamento e priorização dos produtos; otimização da
logística; e inserção ativa dos representantes municipais na execução de determinada atividades do projeto. Desta forma a
SEAS em conjunto com a equipe técnica da empresa executora, acompanhado pelos técnicos do Funbio apresentou Novo
Termo de Referência, definindo ainda o novo o valor necessário para realizaçãó das atividades redefinidas para todo o
projeto. O valor passou a ser de R$ 2.126.250,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais),
sendo R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil) para a empresa executora (Saberes) e R$ 26.250,00 (vinte e seis mil,
duzentos e cinquenta reais) para a seguinte atividade: Contratação de P.J Elaboração dos textos para o Atlas, item A.3
Elaboração e impressão de publicação tipo Atlas sobre as UCs municipais.

A terceira etapa, ocorrida em abril de 2019, tratou da apresentação, por parte da empresa Saberes de Novo Plano de
Trabalho, de acordo com as novas definições do Termo de Referência. A empresa Saberes entregou o produto 5.1
A quarta etapa, ocorrida em maio de 2019, ocorreu com a formalização da solicitação junto ao Funbio de celebração de
Termo de Aditivo de Contrato, para adequação das atividades da empresa Saberes, apresentadas no Novo Plano de
Trabalho de acordo com o Novo Termo de Referência da SEAS.
Porém, ainda no mês de maio, ocorreu o encerramento do Acordo de Cooperação n° 04/2016 entre o Funbio e a SEAS,
que designava o Funbio como um dos gestores operacionais do Mecanismo Financeiro para a Conservação da
Biodiversidade (FMA/RJ). Desta forma, sendo o Projeto ProUC um contrato vigente, à época, e em execução e para evitar
prejuízo na descontinuidade na prestação dos serviços, o mesmo foi transferido ao outro gestor operacional do Mecanismo
Financeiro, o IDG. Restando a obrigação final do Funbio a celebração do Distrato do contrato junto à Saberes.
Por fim, em junho de 2019, a empresa Saberes entregou os produtos 6, 7, 9, 10 e 11, referentes a última medição junto ao
Funbio. Neste mesmo mês o Funbio entregou o "Distrato" deste contrato.
Em julho de 2019, novo contrato (N° 20190725-03) foi celebrado junto ao IDG e a Saberes para execução dos produtos 08
e do 12 até o 53 do referido projeto, com duração de 21meses é valor total de R$ 1.382.216,33 (um milhão, trezentos e
oitenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e três centavos).
Toda documentação aqui relatada encontra-se inserida no processo administrativo E-07/001/445/2016.

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o
período de vigência do projeto em referência. O projeto objetivou promover a ampliação da área protegida, o percentual e
a qualidade das áreas destinadas à conservação, contribuindo para a proteção da biodiversidade e para a geração de
serviços ambientais no território do Estado do Rio de Janeiro, apoiando os municípios na criação, na implementação e na
gestão de suas unidades de conservação.
Resultados:
P1 - 1° Relatório e ata de reunião, onde foi apresentado uma breve apresentação do histórico do ProUC, formas de
funcionamento e alcance das atividades; Definição de regras de comunicação entre as partes; Apresentação e entrega dos
documentos existentes e das fichas técnicas do projeto;
P2 - 2° Relatório e ata de reunião onde foi realizado o alinhamento junto à SEAS sobre as bases de georeferenciamento
a serem adotadas no projeto; Detalhamento das bases técnicas orientadoras para a proposta preliminar da metodologia de
definição de áreas prioritárias; Apresentação das expectativas da SEAS sobre a interação do tema ICMS VERDE e as
Unidades de Conservação Municipais e debate por parte da SABERES sobre os entendimentos e ajustes possíveis para a
abordagem do tema; Capacidade operacional nos procedimentos de campo e estimativa de metas a serem atendidas pela
Saberes nestas atividades; Detalhamento do escopo e entendimento técnico para elaboração de cada um dos produtos
constantes no TdR;
P3 - 3° Relatório e ata de reunião. A terceira reunião foi realizada para para a conclusão dos assuntos em pauta, como foi
o caso do dimensionamento de metas para atividades do Projeto; Formação do Banco de Dados; Temas e objetivos dos
cursos e oficinas; Planejamento de produtos de correção de shapes, memoriais descritivos e instrumentos legais de criação
de UCs; Planejamento do escopo e metodologia dos Projetos a serem elaborados; Procedimentos de apoio a criação de
UCs municipais.
P4 - Relátório Parcial de elaboração da metodologia de análise espacial onde possuirá 3 (três) Macro Etapas, sendo a
construção técnica de uma base de dados geográficos consistente que melhor represente as áreas mais relevantes
ambientalmente; a indicação de áreas pelas prefeituras; e, o cruzamento dos resultados da 1a e 2a Macro Etapas,
identificação e avaliação dos tipos e categorias das unidades.
P5 - Plano de Trabalho onde consta o alinhamento das atividades da Saberes com as ações em curso do ProUC;
Alinhamento dos detalhamentos técnicos das atividades a serem implementadas; Definição do escopo dos produtos a
serem gerados; Atualização o cronograma das atividades do projeto.

P5.1 Plano de Trabalho — Revisado - onde consta o alinhamento das atividades da Saberes com as açõesem curso do
ProUC; Alinhamento dos dètalhamentos técnicos das atividades a serem implementadas; Definição do escopo dos produtos
a serem gerados; Atualização o cronograma das atividades do prójeto, após renegociação apontadas em reuniões de
trabalho e em novo Termo de Referência, com reorganização das atividades previstas para o projeto e acordada-entre as
partes (SEAS e Saberes) com acompanhamento do Funbio.
P06 - Relatório 01 de Atividades (reuniões com os municípios) — descreve o planejamento das atividades de reuniões
técnicas com os municípios. Apresenta as metodologias das reuniões técnicas com os municípios e o plano de
deslocamento para as visitas regionais e os instrumentos de coleta de dados.
P07 - Relatório 01 — Levantamento e Metodologia da Análise e do Banco de Dados - descrevendo a metodologia de
análise e a estrutura do banco de dados de informação da gestão muniqipal de méio ambiente e das suas unidades de
conservação. Apresenta informações parciais sobre os dados disponíveis das unidades de conservação municipais.
P09 - Relatório de atividades 02 — elaboração das fichas de vistorias — detalha a metodologia e apresentação dos
instrumentos a serem utilizados para as atividades de vistoria de campo realizadas pelas equipes técnicas da Saberes, com
a identificação dos municípios visitados, de cada uma das UCs vistoriadas, do registro fotográfico das atividades, assim
como a relação dos documentos preenchidos no campo.
P10 - Minuta de estudos técnicos 01 — trata-se de minuta de orientação para a elaboração de estudos técnicos de criação
de novas UCs municipais. Consolida um modelo de documento que irá orientar os processos de elaboração' dos estudos
técnicos que serão desenvolvidos ao longo do projeto, assim como aponta diretrizes para a realização dos estudos técnicos
que serão indicados aos municípios para a consolidação de suas UCs. •
P11 - Relatório de atividades participativas 01 - define a abordagem metodológica a ser utilizada nas oficinas com os ,
gestores públicos, no primeiro ano do projeto. Aponta uma programação orientadora das atividades a serem desenvolvidas,
as temáticas que serão abordadas e os conteúdos gerais que serão utilizados e trabalhados na atividade.
1

De acordo com o constatado nos Pareceres Técnicos e termos de Recebimento e Aceite, emitidos pelos responsáveis pelo
acompanhamento do projeto à época da entrega dos produtos listados acima, os produtos e serviços previstos no Contrato
n° 089/2018, no valor de R$ 3.385.224,48, seus aditivos e demais itens, foram atendidos de forma satisfatória, permitindo
o atendimento aos objetivos iniciais do Projeto.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2019.
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Assinatura d
APROVAÇÃO DA GERÊNCIA/DIRETORIA
Rio de Janeiro, de 23 de agosto de 2019.

Eline Ma
o
Coordená*ora
Id. Funcional: 50978152

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO
"FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS — RJ"

Processo Administrativo SEAS: E-07/001.445/2016.
Proponente: Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
1.0 - Introdução:
O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do
Projeto "Fortalecimento do Programa de Apoio à Criação de Unidades de Conservação
Municipais — PROUC", no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos
do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC — Carteira de projetos
aprovados pela.CCA/RJ.
O Projeto aprovado na 64a Reunião Ordinária da -Câmara de Compensação Ambiental, em
11 de abril de 2017, conforme Deliberação CCA n° 66/2017 de 12 de abril de 2017, com valor
inicial de R$ 3.568.000,00 (três milhões, quinhentos e sessenta oito mil reais) aditivado no valor
de R$ 410.648,11 (quatrocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos,
passando para R$ 3.978.648,11 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos
e quarenta e oito reais e onze centavos), sendo executado R$ 717.783,67 (setecentos e
dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), com saldo
remanescente de R$ 3.260.864,44 (três milhões, duzentos e sessenta mil,' oitocentos e
sessenta e quatro reais e quarenta e quarto centavos), com apoio financeiro da compensação
ambiental Porto do Açu (LLX) com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme
previsto no artigo 36 da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto
Federal n° 4.340, de 22 de agosto de 2002.
•
O referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a
Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ — Funbio, conforme Cronograma Físico e
Financeiro, conforme a seguir:

2.0 - Da Execução:
O Gestor Operacional do Mecanismo — Funbio, após receber da Superintendência de
Biodiversidades e Florestas — SBF, à época, o projeto em epígrafe, iniciou o processo de
inserção dos insumos a serem adquiridos no "Sistema Cérebro", conforme o Plano de Trabalho
e Cronogrartia Físico e Financeiro.

Avenida Venezuela, n° 110 — 5° andar — sala 514, CEP 20.081-312 — Rio de Janeiro, RJ'
Tel (21) 2332-5626
•

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Subsecrétaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima

.Abaixo, destacamos o objetivo específico e as atividades elencadas no CFF:
D Objetivo Específico Al — Contratação de Pessoa Jurídica para planejamento e gestão
de unidades de conservação. Contrato n° 089/2018. Valor previsto: R$ 3.385.224,48
Para a Atividade A.1.1 - Apoiar a Implantação do Programa de apoio à Criação e Gpstão
de Unidades de Conservação Municipais (ProUC), do Objetivo Específico A1, o Funbio
obteve de acordo com os produtos solicitados (P1, P2, P3, P4 e P5), de acordo com a Nota
Fiscal n° 00000006 o total de R$ 507.783,67, desmembrado em duas datas distintas de
pagamento, no dia 19/03/2019, R$ 300.000,00 e no dia 07/05/2019, R$ 207.783,67;
Cabe destacar que ocorreu renegociação dos valores do contrato e dos produtos, conforme
apresentado no processo E-07/001.445/2016.
Para a Atividade A.1.1 - Apoiar a Implanta ção dp Programa de apóio à Criação e Gestão
de Unidades de Conservação Municipais (ProUC), do Objetivo Específico A1, o Funbio
obteve de acordo com os produtos solicitados (P6, P7, P9, P10 e P11), de acordo com a Nota .
Fiscal n° 00000008 o total de R$ 210.000,00 (pagamento efetuado em 16/07/2019);
3.0 - Conclusão:
De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida
prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu
controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total
consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a
demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam
paridade com a presente prestação de contas final.
Na oportunidade, estamos destacando o Valor Executado: R$ 717.783,67 (setecentos e
dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), do Valor total do
projeto de: R$ 3.978.648,11 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e onze centavos), tendo como Saldo remanescente: R$ 3.260.864,44
•(três milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e
quarto centavos) referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor
executado.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.

(Mr,vt
—k VVICAAZÍ,k11/,4"
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O
INE MATOS MARTINS
Subsecretária de Conservação da Biodivere,

danças' do Clima

Avenida Venezuela, n° 110 — 5° andar — sala 514, CEP 20.081-312 — Rio de Janeiro, RJ
Tel (21) 2332-5626

Anexo 1
b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de
cada categoria de gasto.

Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)
Nº Contrato: 04/2016
Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: Porto do Acu (LLX)

SOE N° Final

Período: 08/02/2018

a 16/08/2019

Componente: Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais
Categoria:
Data: 16/08/2019
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FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Pedido N° 0

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

SOE N°

Final

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais

Data: 16/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do
Fornecedor

Período: 08/02/2018 a 16/08/2019
N°
Contrato

N° SP

Descrição dos Bens, Obras e
Serviços

Vlr Original
(R$)

Pagtos Acum.
Excluindo
esta Aplic.

100% Vlr
Pago nesta
Aplic. (R$)

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Data
Pagamento

% Financiado

Vlr Solicitado
nesta Aplic.
(R$)

1

Saberes
Populares
Ltda

00003989

341775

- Contratação de Pessoa Jurídica 3.385.224,47
para planejamento e gestão de
unidades de conservação.
Pagamento referente a primeira
parcela da Nota Fiscal 06
(conforme Ofício nº 023/2019 e CI
SEAS/SUBCLIM/SUPGECO/GBIO
nº 003/2019).

0,00

300.000,00

19/03/2019

300.000,00

2

Saberes
Populares
Ltda

00003989

346472

- Contratação de Pessoa Jurídica 3.385.224,47
para planejamento e gestão de
unidades de conservação.
Pagamento referente a 2ª parcela
da Nota Fiscal 06 (conforme Ofício
nº 046/2019 e CI
SEAS/SUBCLIM/SUPGECO/GBIO
nº 017/2019).

300.000,00

207.783,67

07/05/2019

207.783,67

3

Saberes
Populares
Ltda

00003989

354059

- Contratação de Pessoa Jurídica 3.385.224,47
para planejamento e gestão de
unidades de conservação. Parcela
3

507.783,67

210.000,00

16/07/2019

210.000,00

10.155.673,41
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717.783,67

Anexo 3
d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram
adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos
ProUC Criação de UCs Municipais
Acordo FMA 04/2016
Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009
Acordo FMA - Porto do Acu (LLX) 3000-7
Protocolo

Financiador

Para onde (Projeto)

Insumo

Fundo Mata
Atlântica RJ

Origem

2018.0726.00028-4

Acordo FMA - Porto do
Acu (LLX) 3000-7

Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais

- Contratação de Pessoa Jurídica para
planejamento e gestão de unidades de
conservação - 1a parcela

Valor final
R$

300.000,00

Fundo Mata
Atlântica RJ

2018.0726.00028-4

Acordo FMA - Porto do
Acu (LLX) 3000-7

Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais

- Contratação de Pessoa Jurídica para
planejamento e gestão de unidades de
conservação - 2a parcela

R$

207.783,67

Fundo Mata
Atlântica RJ

2018.0726.00028-4

Acordo FMA - Porto do
Acu (LLX) 3000-7

Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais

- Contratação de Pessoa Jurídica para
planejamento e gestão de unidades de
conservação - 3a parcela

R$

210.000,00

