
 

 

 
FUNDO ABROLHOS TERRA E MAR 

 
 
 

Ajuda a memória – Reunião 

Data: 27/03/20 Local: Teams – Videoconferência Horário: 13h30 às 17h00 

Pauta: Reunião do Conselho de Instalação do Fundo Abrolhos 

 

 Boas vindas e apresentação dos participantes; 

 Atualização do status do Fundo; 

 Dúvidas sobre o MOP; 

 Dúvidas sobre o Regimento Interno do Conselho Gestor; 

 Processo de seleção da sociedade civil e cronograma; 

 Orçamento físico-financeiro para o próximo biênio;  

 Agendamento da 1ª Reunião do Conselho Gestor; 

 Próximos passos; 

 Outros assuntos. 

 
Participantes: 

Nome Setor E-mail Telefone 

Renata Pereira CI-Brasil rpereira@conservation.org.br  (73) 98874-5440 

Guilherme Dutra CI-Brasil gdutra@conservation.org.br  (21) 99257-1618 

Fernando Repinaldo 
ICMBio (Gestor PN 
Marinho dos 
Abrolhos) 

fernando.repinaldo@icmbio.gov.br  
(73) 99975-1619 
(73) 3297-1590 

Rafael Rossato 
ICMBio (Gestor PN 
do Descobrimento) 

rafael.rossato@icmbio.gov.br   (73) 3298-2233 

Fernanda Marques Funbio fernanda.marques@funbio.org.br  (21) 2123-5361 

Paula Fernandes Funbio paula.fernandes@funbio.org.br  (21) 2123-5399 

 

REGISTROS  
 

A reunião teve como objetivo efetivar a 1ª Reunião do Conselho de Instalação do Fundo Abrolhos 

Terra e Mar, cuja prioridade foi elaborar e definir o processo de seleção da organização da sociedade civil 

que ocupará a respectiva cadeira no Conselho Gestor do Fundo. 

 

Atualização do status do Fundo 

 

Houve um alinhamento sobre o status atual do Fundo, esclarecimentos acerca do formato de 

execução, panorama financeiro, discussão acerca do Manual Operacional do Projeto (MOP), do 

Regimento Interno do Conselho Gestor e do orçamento físico-financeiro planejado para o próximo 

biênio. Além disso, elaborou-se um cronograma detalhado com os próximos passos com seus respectivos 

responsáveis. 

 

Após a apresentação de todos os participantes, Paula Fernandes descreveu a estrutura de governança 

do Fundo, esclareceu que a execução será via desembolso direto para a CI-Brasil, devido impossibilidade 

atual de formalização do ACT junto ao ICMBio, conforme previsto no MOP e autorizado pelo GCF, 

doador dos recursos do Fundo. Em seguida, Fernanda Marques contextualizou o histórico do Fundo, 

recordando a dificuldade que houve em abrir conta no exterior, o que ocorreu somente em 2018, 

cumprindo-se então em 2019 o 1º ano desde a aplicação do recurso, viabilizando a sua execução 

conforme a Política de Investimentos exige.  

 

Guilherme Dutra acrescentou, trazendo o histórico de dificuldade sobre forma como o Fundo foi 
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pensado inicialmente, no contexto da carteira de UCs, o que não se mostrou viável dentro do próprio 

ICMBio. Ainda informou que a CI possui o termo de reciprocidade com o ICMBio vigente, respaldando 

legalmente a execução do Fundo. 

 

Paula Fernandes apresentou os valores atuais do Fundo, a previsão de resgate, o rendimento e 

reforçou a necessidade de não resgatar 100% rendimento para que haja recursos para os próximos anos. A 

estratégia de desembolso para o próximo biênio segundo o Plano de Trabalho previsto e o determinado na 

política de investimento (limite anual de resgate de 5% do patrimônio líquido médio), segue abaixo: 

 

 Saldo do Fundo, na data base de 29/02/2020: 

 

 

 

 

 Previsão de resgate e desembolsos, segundo o Plano de Trabalho para o próximo biênio: 

 
Desembolso/Resgate Fundo Abrolhos Valor 

Semestre 1 R$ 132.874 

Semestre 2 R$ 222.874 

Semestre 3 R$ 197.874 

Semestre 4 R$ 90.058 

Total de desembolsos à CI-Brasil R$ 643.680 

Custo da Secretaria Técnica (CI-Brasil) R$ 165.566 

Custo do Gestor Financeiro (Funbio)  R$ 142.808 

Total a resgatar R$ 952.054 

 

Finalizado este item da pauta, Guilherme Dutra contextualizou a atuação da CI no território 

Abrolhos Terra e Mar, com foco no uso público, alinhando ações e projetos anteriores e/ou em andamento 

às atividades previstas no Plano de Trabalho.  

 

Orçamento físico-financeiro para o próximo biênio 

 

Renata Pereira apresentou o orçamento físico-financeiro para o próximo biênio, descrevendo as 

atividades previstas e objetivos a serem alcançados pelo Fundo, que foram discutidas item a item com 

todos os presentes. Os principais itens apontados foram: 

 Sistema de Gestão de Segurança (SGS): Rafael Rossato informou que eles já vão viabilizar 

esta demanda com outros recursos, então entende que é melhor realocar o valor direcionado 

ao SGS para as estruturas físicas, que é a maior necessidade do PN do Descobrimento. 

Questionado sobre um possível impedimento para se construir dentro da UC, Guilherme 

Dutra irá rever o que está definido no termo de reciprocidade com o ICMBio assim como irá 

consultar o jurídico da CI; 

 Incubação de negócios de base comunitária e/ou com soluções baseadas na natureza: Rafael 

pergunta sobre a atividade prevista de incubação das iniciativas identificadas, quem poderá 

participar etc., e que considera o valor alocado muito baixo, sugerindo diminuir o número de 

iniciativas a serem beneficiadas para aumentar o valor que cada uma receberá. CI informa 

que esses critérios ainda serão definidos e construídos de forma participativa. Funbio 

esclarece que esta atividade deve ocorrer através de Chamada de Projetos; 

 Portal Região dos Abrolhos: Rafael informa que há um comitê da Costa das Baleias que 

também está elaborando essa proposta do portal e que se são propostas paralelas, deve-se 

unificar. Pergunta se há um alinhamento deste Comitê com a proposta prevista no Plano de 

Trabalho, o que a CI informa que não tem conhecimento, mas irá se atualizar; 

 Alinhar as demandas já solicitadas via GEF Mar para o PN Marinho dos Abrolhos, com 

finalidade de otimizar o uso dos recursos do Fundo. 

 

Saldo do Fundo R$ 9.912.050,97 
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Dúvidas sobre o MOP 

 

Foram propostas algumas mudanças no MOP, principalmente para alteração e ajuste em algumas 

funções e atribuições. Tais sugestões de ajustes serão consolidadas pelo Fernando Repinaldo e Guilherme 

Dutra, a saber: 

 Explicitar e rever o papel das UCs, que são as principais beneficiárias, pois algumas 

atribuições estão voltadas à Secretaria Técnica (itens 1, 3 e 5 da pág. 15), mas o ICMBio 

entende que deveriam ser das UCs. Foi esclarecido que tais atribuições são apenas de 

facilitação e apoio, e não de substituição de responsabilidades; 

 Paridade do Conselho Gestor: Fernando sugere que seja ampliada para 2 vagas da 

organização da sociedade civil, pelo perfil diversificado das instituições e comunidades. 

Guilherme retoma o histórico de criação do Fundo, onde o formato inicial era exatamente 

este, mas foi sugestão do próprio ICMBio que a composição do Conselho Gestor fosse 

reduzida, para dar celeridade ao processo; 

 Representação da CI-Brasil: esclarecer e redigir de forma mais clara as possibilidades de 

representação da mesma no Conselho (Secretaria Técnica, doador etc.); 

 Recurso de contingência: deve-se definir e qualificar com mais precisão no MOP o que é 

“emergência” e o que é “não previsto”, para que este recurso seja corretamente alocado 

quando necessário. 

 

Dúvidas sobre o Regimento Interno do Conselho Gestor 

 

Foram propostas algumas inclusões no Regimento Interno. Tais sugestões de ajustes serão 

consolidadas pelo Rafael Rossato, a saber: 

 Incluir item referente às Câmaras Técnicas, seu funcionamento etc. 

 Incluir prazo do mandato dos conselheiros, acordado entre os presentes para o período de 02 

anos; 

 Inclui o papel dos conselheiros; 

 Ampliar o prazo para aprovação das atas, de 10 dias corridos para 10 dias úteis, visto que os 

gestores possuem muitas atividades de campo. 

 

Processo de seleção da sociedade civil e cronograma 

 

Visando otimizar a reunião, Funbio e CI elaboraram anteriormente uma proposta para o processo de 

seleção da organização da sociedade civil que irá compor o Conselho Gestor. A proposta foi apresentada, 

discutida e ajustada por todos, ficando assim definida: 

 

 Deve ser o mais amplo possível, resguardando a impessoalidade, ou seja, todas as entidades 

que aglutinarem as características necessárias para o escopo das deliberações do CG devem 

ser consideradas para a escolha.  

 O Conselho de Instalação deve definir os critérios de escolha da entidade levando estes 

aspectos em consideração, estando claros e registrados na ata da reunião deste Conselho; 

 

Proposta: 

1. Critérios para elegibilidade:  

 Representante da organização da sociedade civil, membro ativo de conselho (deliberativo ou 

consultivo) de uma das 8 Unidades de Conservação (Parque Nacional Marinho de Abrolhos, 

Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal, Parque Nacional do Descobrimento, Parque 

Nacional do Pau Brasil, Refúgio de Vida Silvestre Rio dos Frades, Reserva Extrativista do 

Cassurubá, Reserva Extrativista de Canavieiras e Reserva Extrativista Marinha do 

Corumbau); 

 Organização da Sociedade civil com atuação no turismo e uso público e/ou representantes 

das comunidades tradicionais/usuários de recursos (indígenas, pescadores, extrativistas) da 

região; 
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 Estar com a documentação atualizada. 

 

2. Engajar os gestores no processo de seleção: 

 Identificar quais são as instituições que atendem aos critérios; 

 Formar lista com os dados para contato. 

 

3. Contato com as instituições sobre o processo de seleção: 

 Enviar e-mail a todos com as informações necessárias (MOP e Regimento Interno); 

 Montar grupo de WhatsApp com as instituições que atendem aos critérios para comunicar, 

resolver dúvidas e apoiar no processo de candidatura e seleção.  

 

5. Processo de seleção: 

 Através do Forms Office, formulário online facilmente acessível pelo celular, em duas 

etapas:  

o Cadastro, manifestação de interesse; 

o Votação, através de formulário com as instituições que se candidataram; 

o Exemplo de formulário para conhecimento e teste da ferramenta: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qWHexLSZakyWLr2FZgLovj

BNbL8rRRVGiudtp7oPwk5UN0tBV0FQSEFaVFdPN1g1MkFIWEZOUTZSWC4u 

 Análise dos formulários; 

 Divulgação do resultado do processo de seleção; 

 Envio da documentação abaixo pela instituição eleita: 

o Cópia dos Atos Constitutivos (tais como estatuto e suas atualizações ou contrato 

social), com o devido registro em cartório; 

o Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício, com o devido registro em cartório; 

o Cópia da cédula de identidade e CPF dos representantes legais; 

o Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

o Certidão conjunta de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria Geral da Fazenda, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais; 

o Certidão de regularidade junto ao FGTS, fornecida pela CEF (Caixa Econômica 

Federal). 

 Critérios de desempate: 

o  Atuação no turismo e uso público em uma das UCs do território; 

o Tempo de existência. 

 

6. Cronograma: 

 
Ação Responsável Abril Maio 

Lista das org. da sociedade civil CI + Gestores Até dia 03  

E-mail, grupo de WhatsApp e Formulário (dúvidas, 

esclarecimentos e manifestação de interesse) 
Funbio + CI De 06 a 19 

 

Análise da manifestação de interesse Funbio + CI De 20 a 24  

Votação Sociedade Civil De 27a 30 
 

Divulgação do Resultado Funbio 
 

Dia 04 

Envio da documentação pela Instituição eleita Sociedade civil  Até dia 06 

1ª Reunião do CG CI  Dia 08 

 

 

1ª Reunião do Conselho Gestor 

 

 08 de maio de 2020; 

 Prioridades de pauta: 

o Empossar a organização da sociedade civil eleita; 

o Analisar e aprovar o Plano de Trabalho proposto;  

o Finalizar e aprovar o regimento interno do CG; 

o Analisar e aprovar as propostas de alteração no MOP. 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DqWHexLSZakyWLr2FZgLovjBNbL8rRRVGiudtp7oPwk5UN0tBV0FQSEFaVFdPN1g1MkFIWEZOUTZSWC4u&data=02%7C01%7Cgdutra%40conservation.org%7Cd8ac7ef0677d494ed86708d7cfff3854%7Cc4de61a999b44c6a962ebd856602e8be%7C0%7C0%7C637206567663167835&sdata=DwS4CCN6CbZuFh27dLs4iiMe03%2FWrPygiBzwp6r97qk%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DqWHexLSZakyWLr2FZgLovjBNbL8rRRVGiudtp7oPwk5UN0tBV0FQSEFaVFdPN1g1MkFIWEZOUTZSWC4u&data=02%7C01%7Cgdutra%40conservation.org%7Cd8ac7ef0677d494ed86708d7cfff3854%7Cc4de61a999b44c6a962ebd856602e8be%7C0%7C0%7C637206567663167835&sdata=DwS4CCN6CbZuFh27dLs4iiMe03%2FWrPygiBzwp6r97qk%3D&reserved=0
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Próximos passos 

 
Ação/Mês Responsável Março Abril Maio Junho 

Seleção da Org. da Sociedade Civil Todos  x x  

Ajustes no MOP 
Fernando e 

Guilherme 

 
Até dia 03 

  

Ajustes Regimento Rafael  Até dia 10   

Alinhamento com GEF Mar 
Paula e 

Fernando 

 
Até dia 07 

  

Plano de Trabalho CI+Fernando  Até dia 17   

1ª Reunião do CG Todos   Até dia 08  

Elaboração do PO/Centro de Custo Funbio  x   

Abertura de conta específica CI   x  

Envio dos documentos pendentes CI   x  

Resgate do Fundo Funbio   x  

Formalização do contrato com CI Funbio   x  

Capacitação Sistema Cérebro para CI Funbio   x  

1º desembolso para a CI Funbio    x 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 


