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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E INFORMAÇÕES BÁSICAS

Título do Projeto

Apoio a Estratégias Nacionais de Redução do
Desmatamento no Cerrado Brasileiro

Vigência do Projeto

28/04/2015 a 29/12/2017

Objetivo de

Melhorar a capacidade do Ministério do Meio

Desenvolvimento do

Ambiente na implementação do manejo integrado do

Projeto

fogo e do cadastramento ambiental rural em áreas
selecionadas do bioma Cerrado.

Período do Relatório

28/04 a 31/12/2015.

Responsáveis pela

Funatura:

elaboração:

Luiz Carlos Pinagé de Lima – Consultor em Gestão do
Projeto
MMA:
Luís Henrique D’Andrea – Coordenador do Projeto
Carla Leal – Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental
Sandro Mello – Analista Ambiental
SFB:
Janaína Rocha – Gerente de Florestas Comunitárias
ICMBio:
Christian Niel Berlinck – Coordenador de Emergências
Ambientais

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Classificação geral do progresso alcançado na implementação das
atividades planejadas para o período (altamente satisfatório, satisfatório,
moderadamente satisfatório, significativa necessidade de melhoria)
Progresso em relação aos marcos
de implementação (em relação à
matriz de resultados e indicadores)
Progresso na implementação geral
do Projeto (em relação ao POA)

Satisfatório

Moderadamente satisfatório
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2.2. Panorama geral das atividades executadas e principais avanços
O Projeto entrou em efetividade em 28/04/2015 com a assinatura do Acordo de
Doação entre o Banco Mundial e a Funatura. O Acordo de Cooperação Técnica
entre o MMA, o ICMBio e a Funatura foi assinado em 16/06/2015 e publicado
no DOU em 07/07/2015. O Manual Operacional do Projeto (MOP) foi
encaminhado à Funatura pelo MMA em 16/04/2015 e enviado para a “não
objeção” do Banco Mundial em 17/04/2015. Com a aprovação do MOP e a
assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, foram cumpridas as condições
de efetividade e, assim, o Banco Mundial emitiu a Declaração de Efetividade do
Projeto em 20/07/2015 com data retroativa a 28/04/2015. O primeiro
desembolso de US$ 292,000.00 para a Funatura ocorreu em 04/09/2015.
Como o ano de 2015 foi dedicado a atividades de contratação de consultorias
de longo prazo e de preparação de processos licitatórios, não havia metas
previstas na Matriz de Resultados e Indicadores para o Ano 1. Considera-se,
nesse sentido, que o progresso em relação aos marcos de implementação da
Matriz foi satisfatório.
Em 2015, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) passou a ser responsável pela
coordenação nacional do CAR. Nesse sentido, o componente de CAR do
Projeto passou a ser coordenado tecnicamente pelo SFB e as atividades
tiveram alguns ajustes. Um Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica
entre o MMA, o ICMBio e a Funatura, incluindo o SFB como partícipe, foi
preparado e deve ser firmado até fevereiro de 2016.
As atividades previstas para 2015 no Plano de Trabalho Anual e no Plano de
Aquisições foram as seguintes: (1) contratação de consultorias de pessoa física
de longo prazo (um especialista em gestão de projeto, um especialista em CAR
e dois chefes de brigada para Unidades de Conservação (UCs) federais do
Maranhão e da Bahia); (2) preparação do processo de contratação de
consultorias de pessoa jurídica (estratégia de comunicação e mobilização para
o CAR, bem como a elaboração de mapas e base de dados para Planos de
Proteção de três UCs); e (3) aquisição de bens e serviços não-consultoria
(contratação de serviço de agência de viagens, contratação de serviço de
logística para o Seminário Técnico-Científico sobre dados de desmatamento e
queimadas no bioma Cerrado, preparação do processo de aquisição do serviço
de inscrição de imóveis rurais no CAR e aquisição de veículos e equipamentos
de prevenção e combate a incêndios florestais).
Das atividades previstas, foram realizadas as contratações dos especialistas
em gestão do projeto e em CAR. As contratações dos chefes de brigada para
as UCs estão na fase de análise curricular, devendo ser efetivadas no primeiro
trimestre de 2016. Foi ainda contratado o serviço de agência de viagens.
Encontra-se em fase de finalização a especificação técnica para contratação de
empresa para a impressão dos materiais informativos sobre o CAR e, em fase
de preparação, as especificações para contratação de empresas para
distribuição dos materiais de comunicação do CAR em municípios
selecionados, além de logística dos eventos de divulgação. As especificações
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técnicas para aquisição de veículos e equipamentos para prevenção e combate
a incêndios florestais em UCs estão em fase de preparação e a previsão é que
a maioria dos bens seja adquirida no primeiro semestre de 2016.
Além das atividades previstas para 2015, o Projeto apoiou, em agosto, a
realização de reunião do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) com representantes
dos estados do Maranhão e do Tocantins para atualizar as atividades de CAR,
com o objetivo de identificar as especificidades de cada Estado, ajustar
detalhes das especificações técnicas (tais como, ampliação da quantidade de
municípios e definição do local dos balcões de atendimento) e preparar
Acordos de Cooperação Técnica entre o SFB e os Estados. A contratação de
empresas especializadas para realização da inscrição dos imóveis rurais no
CAR levará em conta a ampliação de 6 para 9 o número de municípios
beneficiados pela atividade, incluindo os municípios de Estreito e Carolina, no
Maranhão, além de Palmas, no Tocantins.
O Seminário Técnico-Científico sobre dados de desmatamento e queimadas no
Cerrado não foi realizado em 2015, mas a atividade será substituída por outros
eventos com propósito semelhante em 2016. A elaboração de mapas e bases
de dados para os Planos de Proteção das UCs foi igualmente adiado para
2016.
Diante do exposto, é possível afirmar que o progresso na implementação das
atividades planejadas para 2015 foi moderadamente satisfatório.
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2.3. Indicadores de Desempenho
Indicador

Linha
Valor Atual Meta do Ano
Comentários
Status
de Base
1
sobre o Status
Resultados no nível do Objetivo de Desenvolvimento do Projeto
Reformas apoiadas
Não há metas
em
políticas
para o primeiro
públicas, legislação
ano
neste
ou
outras
resultado
regulamentações
Não
---------------- --------------------------------na área florestal
Reformas apoiadas
em
políticas
públicas, legislação
ou
outras
regulamentações
na área florestal
Área em que a
gestão
territorial
sustentável
foi
adotada por causa
do Projeto.
Unidades
de
Conservação
geridas
segundo
planos de proteção
que considerem o
manejo integrado
do fogo.

Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado
Não

0 ha

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

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

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

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

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

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

Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado
Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado

0 ha

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

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

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

Resultados Intermediários – Componente 1
Ações da segunda
fase do PPCerrado
em implementação
PPCerrado
monitorado
e
avaliado
periodicamente
Política
Nacional
de
Manejo
e
Controle
de
Queimadas,
Prevenção
e
Combate
aos
Incêndios
Florestais,
incluindo o bioma
Cerrado,
em
preparação

0%

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

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

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

0

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

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

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

0

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

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

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

Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado
Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado
Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado

Resultados Intermediários – Componente 2
Imóveis rurais com
até 4 módulos
fiscais inscritos no
SICAR
Imóveis rurais com
mais de 4 módulos
fiscais inscritos no
SICAR

0

0

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

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

0

0

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

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

Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado
Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado

5

Resultados Intermediários – Componente 3
Pessoas
capacitadas
em
prevenção
de
incêndios florestais
nas Unidades de
Conservação
selecionadas
Unidades
de
Conservação com
capacidades
construídas
para
apoiar o manejo
integrado do fogo

Planos de proteção
de UCs elaborados
considerando
o
manejo integrado
do fogo

0

0

0

0

0

0

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

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

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

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

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

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

Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado

Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado

Não há metas
para o primeiro
ano
neste
resultado

2.4. Resumo do status de progresso das Atividades planejadas.
Componente 1: Apoio ao PPCerrado
Atividades
Status
Comentários
1.1. Seminário Técnico- Científico
Cancelada.
Atividade substituída por outras
sobre dados de Desmatamento e
a serem realizadas em 2016.
Queimadas no Bioma Cerrado–
contratação de empresa realizada
para serviço de logística e
organização do evento.
Componente 2: CAR
Atividades
Status
Comentários
2.1. Especialista em CAR – consultor
Concluída
Consultor
contratado
em
individual contratado para prestar
11/01/2016.
assistência técnica no gerenciamento
das Atividades do CAR por 2 anos.
2.2. Cadastramento ambiental rural –
Não iniciada
Especificações Técnicas em
processo contratação iniciado de
fase de revisão e detalhamento.
empresas para inscrição de imóveis
Foram
incluídos
novos
rurais no SICAR em municípios dos
municípios: Carolina e Estreito,
Estados do Tocantins (Natividade e
no Maranhão, e Palmas, no
Pium) e do Maranhão (Alto Parnaíba,
Tocantins.
Atividade
será
Balsas, Riachão e São João do
realizada em 2016.
Soter).
2.3. Estratégia de Comunicação e
Não iniciada
Especificações Técnicas em
Mobilização para o CAR – processo
fase de revisão e detalhamento.
de contratação iniciado de consultoria
Atividades serão realizadas em
para desenvolver a Estratégia de
2016.
Comunicação e Materiais de
Divulgação para o CAR
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Componente 3: Prevenção e Combate a Incêndios em Unidades de Conservação
Atividades
Status
Comentários
3.1.
Especialista
em
Incêndios
Em andamento
Contratação deve ser concluída
Florestais
em março de 2016.
3.1.1. Consultor individual contratado
para prestar assistência técnica no
gerenciamento das atividades do
projeto em prevenção e controle de
incêndios
florestais
no
Parque
Nacional da Chapada das Mesas.
3.1.
Especialista
Florestais

em

Incêndios

Em andamento

Contratação deve ser concluída
em março de 2016.

3.1.2. Consultor Individual contratado
para prestar assistência técnica no
gerenciamento das atividades do
projeto em prevenção e controle de
incêndios florestais no Refúgio de
Vida Silvestre Veredas do Oeste
Baiano
3.2. Mapas e base de dados para
Planos de Proteção de três Áreas
Protegidas – processo de contratação
iniciado
para
consultoria
em
mapeamento e criação de Base de
dados para apoiar a formulação do
Plano de Proteção de três Unidades
de Conservação.

Não iniciada

3.3. Equipamentos para prevenção e
combate de Incêndios Florestais –
processo de aquisição de veículos e
equipamentos diversos iniciado.

Não iniciada

4.2.
Arranjos
de
Viagens
–
contratação de empresa para emissão
de bilhetes aéreos

Concluída

Adiada para 2016.

Especificações técnicas em
fase de revisão e detalhamento.
Aquisições
devem
ser
concluídas
no
primeiro
semestre de 2016.
Componente 4: Administração e Gestão do Projeto
Atividades
Status
Comentários
4.1. Especialista em Gestão de
Concluída
Consultor
contratado
em
Projeto
–
consultor
individual
03/11/2015.
contratado para apoiar a gestão do
Projeto por 3 anos.
Agência de viagens contratada
em 12/11/2015.
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2.5. Comentários sobre as atividades planejadas e não executadas.
COMPONENTE 1
Atividade 1.1. Seminário Técnico-Científico sobre Dados de Desmatamento e
Queimadas no Bioma Cerrado

O MMA avaliou que ainda não há uma série histórica de dados de
monitoramento do Cerrado, em bases anuais, que justifique um seminário nos
moldes do que ocorria para a Amazônia. Com o objetivo de trazer maior
efetividade às ações, o Projeto irá apoiar em 2016 eventos específicos de
análise dos dados de monitoramento do Cerrado, bem como de divulgação e
monitoramento do PPCerrado, a saber: oficinas e reuniões com Estados e
ONGs sobre o PPCerrado; reuniões da Comissão Nacional do Programa
Cerrado Sustentável (Conacer), colegiado que integra a estrutura de
governança do PPCerrado; e reuniões do Grupo de Trabalho Técnico de
REDD+, com o objetivo de assessorar tecnicamente o desenvolvimento dos
níveis de referência de emissões por desmatamento e degradação florestal no
Cerrado, para submissão à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Os resultados do GTT
REDD+ contribuirão para o refinamento da coleta de dados e dos métodos de
mensuração da alteração da cobertura vegetal do Cerrado.

COMPONENTE 2
Atividade 2.2. Cadastramento ambiental rural – processo de contratação de
empresa para inscrição de propriedades rurais e posses no SICAR em
municípios dos Estados do Tocantins (Natividade e Pium) e do Maranhão (Alto
Parnaíba, Balsas, Riachão e São João do Soter).
Atividade 2.3. Estratégia de Comunicação e Mobilização para o CAR –
processo de contratação de consultoria para desenvolver a Estratégia de
Comunicação e Materiais de Divulgação para o CAR.
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Em 2015, o locus institucional de coordenação nacional do CAR foi
centralizado no Serviço Florestal Brasileiro (SFB), o qual substituiu a Secretaria
de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR/MMA) na
Coordenação Técnica do Componente 2 do Projeto.

Nesse contexto, houve um momento de transição até que a equipe do SFB se
inteirasse do Projeto e pudesse atualizar os termos de referência e as
especificações técnicas elaborados pela SEDR/MMA. Cabe salientar, ainda,
que houve mudanças nos pontos focais das instituições executores estaduais
no Maranhão e no Tocantins, o que gerou a necessidade de reuniões de
alinhamento sobre o Projeto e repactuação de responsabilidades.

Após reuniões com os Estados do Maranhão e do Tocantins, realizadas em
agosto de 2015, bem como análise da situação de imóveis rurais cadastrados
no SICAR nos seis municípios-alvo, o SFB propôs que a atividade de inscrição
fosse ampliada para mais três municípios: Carolina (MA), Estreito (MA) e
Palmas (TO). Além disso, foram acordados os objetivos e os locais de
implantação dos balcões de atendimento e redefinidas as atividades de
comunicação e mobilização do CAR. Embora as adequações tenham
demandado mais tempo na preparação dos processos de aquisições em 2015,
estima-se que em 2016 as contratações do Componente 2 serão todas
iniciadas.

COMPONENTE 3

Atividade 3.2. Mapas e base de dados para Planos de Proteção de três
Unidades de Conservação – processo de contratação de consultoria para
mapeamento e criação de base de dados para apoiar a formulação do Plano de
Proteção de três Unidades de Conservação Federais.

Atividade 3.3. Equipamentos para prevenção e combate de Incêndios
Florestais – processo de aquisição de veículos e equipamentos diversos.
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As condições climáticas de 2015 (ano de El Niño) foram piores do que o
previsto e geraram grande quantidade de incêndios concomitantes, com cerca
de 1,3 milhão de hectares de área queimada em UCs federais. Nesse cenário,
toda a equipe do ICMBio de Brasília foi mobilizada para atuar em campo, não
tendo condições de avançar nos processos de preparação das aquisições
previstas. Com a contratação dos dois consultores como Chefes de Brigadas
para atuar no Projeto, espera-se acelerar a execução em 2016. Ademais, foi
acordado que o consultor em gestão do projeto, Luiz Carlos Pinagé, auxiliará o
ICMBio na preparação de termos de referência e especificações técnicas para
as aquisições previstas, priorizando, no primeiro semestre de 2016, os veículos
e os equipamentos necessários ao combate a incêndios.

3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Panorama geral do progresso financeiro e das aquisições.
No período de 28/4 a 31/12/2015, a execução financeira do Projeto
(pagamentos realizados) foi de R$ 229.891,55, o equivalente a US$ 61.432,72,
e a execução orçamentária (valores comprometidos em contratos) foi de
R$ 1.366.653,78, equivalentes a US$ 372.182,41. A execução orçamentária
em reais correspondeu a 15% do orçamento previsto para 2015 e 8% do
orçamento global do Projeto.

A seguir (item 3.2), encontra-se o resumo da execução orçamentário-financeira
por componente, em reais e dólares.

Das 6 (seis) aquisições previstas para o período, 2 (duas) foram concluídas até
dezembro de 2015 – uma consultoria individual em gestão de projeto e serviço
de agência de viagens ; 3 (três) estavam em estágio final e serão concluídas no
primeiro trimestre de 2016 – uma consultoria individual para CAR e duas
consultorias individuais para prevenção e combate a incêndios florestais; e 1
(uma) foi cancelada – logística para seminário técnico-científico sobre dados de
desmatamento e queimadas. A lista de aquisições concluídas está nos itens
6.2 a 6.5, a seguir.
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3.2. Resumo da execução orçamentário-financeira por componente
Período: 27/4 a 31/12/2015. Moeda: Real (R$)
Saldo
Financeiro
Disponível para
o Projeto
(1)-(4+5)

Rendimentos

229.891,55

-511.445,02

15.388.454,67

33.211,31

1,35%

-3,01%

90,60%

0,20%

59.250,00

62.500,00

0

5.609.000,00

4.819.000,00

62.500,00

5.664,82

7.477.350,00

3.061.250,00

62.500,00

0

(a) Funatura

1.698.500,00

188.722,23

526.319,88

209.868,50

(b) MMA

1.208.700,00

1.007.250,00

652.833,90

14.358,23

339.700,00

169.850,00

16.985.000,00

9.305.322,23

1.085.100,31

1.366.653,78

100%

54,79%

6,39%

8,05%

2. CAR
3. Prevenção e
Combate a Incêndios
em UCs
4. Administração e
Gestão do Projeto

(c) Auditoria
TOTAL
Percentual

651.750,00

Saldo
Financeiro
Disponível na
Funatura
(3)-(4+5)

Execução
Financeira
(5)

1. Apoio ao PPCerrado

Orçamento
Estimado 2015
(2)

Repasse
Financeiro à
Funatura
(3)

Execução
Orçamentária
(4)

Componente

Orçamento
Global do
Projeto (1)

(1) Os valores do Orçamento Global do Projeto são os expressos no Manual Operacional do Projeto (p. 11), convertidos à taxa de câmbio do último dia do ano: US$ = R$ 3,95.
(2) Os valores do Orçamento Estimado para 2015 são os expressos no Plano Operativo Anual/Plano de Trabalho 2015 enviado ao Defra, convertidos à taxa de câmbio do último
dia do ano: US$ = R$ 3,95.
(3) O Repasse Financeiro à Funatura foi realizado à seguinte taxa de câmbio: US$ 1,00 = R$ 3,672
(4) A Execução Orçamentária se refere aos valores comprometidos em contratos firmados ou processo de seleção em andamento, a saber: agência de viagens, consultor em
gestão do projeto, consultor CAR e chefes de brigada. O valor da agência de viagens foi dividido igualmente pelos quatro componentes. A taxa de câmbio utilizada foi a seguinte:
US$ 1,00 = R$ 3,672.
(5) A Execução Financeira se refere aos pagamentos já realizados. Foram utilizadas as taxas de câmbio das internalizações, a saber: US$ 1,00 = R$ 3,895 (reembolso) e US$
1,00 = R$ 3,672 (desembolso).
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Período: 27/4 a 31/12/2015. Moeda: Dólar (US$)
Saldo
Financeiro
Disponível para
o Projeto
(1)-(4+5)

Rendimentos

61.432,72

-138.108,51

3.866.384,87

9.044,47

1,43%

-3,21%

89,92%

0,21%

15.000,00

17.020,70

0,00

1.420.000,00

1.220.000,00

17.020,70

1.454,38

1.893.000,00

775.000,00

17.020,70

0,00

(a) Funatura

430.000,00

47.777,78

143.333,30

56.908,65

(b) MMA

306.000,00

255.000,00

177.787,01

3.069,69

(c) Auditoria

86.000,00

43.000,00

4.300.000,00

2.355.777,78

295.506,62

372.182,41

100%

54,79%

6,87%

8,66%

2. CAR
3. Prevenção e
Combate a Incêndios
em UCs
4. Administração e
Gestão do Projeto

TOTAL
Percentual

165.000,00

Saldo
Financeiro
Disponível na
Funatura
(3)-(4+5)

Execução
Financeira
(5)

1. Apoio ao PPCerrado

Orçamento
Estimado 2015
(2)

Repasse
Financeiro à
Funatura
(3)

Execução
Orçamentária
(4)

Componente

Orçamento
Global do
Projeto (1)

(1) Os valores do Orçamento Global do Projeto são os expressos no Manual Operacional do Projeto (p. 11).
(2) Os valores do Orçamento Estimado para 2015 são os expressos no Plano Operativo Anual/Plano de Trabalho 2015 enviado ao Defra.
(3) O Repasse Financeiro à Funatura foi realizado à seguinte taxa de câmbio: US$ 1,00 = R$ 3,672
(4) A Execução Orçamentária se refere aos valores comprometidos em contratos firmados ou processo de seleção em andamento, a saber: agência de viagens, consultor
em gestão do projeto, consultor CAR e chefes de brigada. O valor da agência de viagens foi dividido igualmente pelos quatro componentes. A taxa de câmbio utilizada foi a
seguinte: US$ 1,00 = R$ 3,672.
(5) A Execução Financeira se refere aos pagamentos já realizados. Foram utilizadas as taxas de câmbio das internalizações, a saber: US$ 1,00 = R$ 3,895 (reembolso) e
US$ 1,00 = R$ 3,672 (desembolso).
Obs.: O percentual está diferente nas planilhas devido à variação da taxa de câmbio.
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4. PREVISÃO DE ATIVIDADES PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

Componente 1: Apoio ao PPCerrado
1.1. Realização de reuniões para apoio ao Grupo de Trabalho Técnico de REDD+ para
elaboração dos níveis de referência para o Cerrado
1.2. Realização de oficinas com governos estaduais para atualização e implementação do
PPCerrado
1.3. Realização de visitas técnicas aos Estados para divulgação do PPCerrado
1.4. Apoio a reuniões da CONACER
1.5. Aquisição de 2 licenças ArcGis (Single User) com Spatial Analyst
1.6. Aquisição de 2 HDs de 8 TB
1.7. Aquisição de telefone tipo estrela para áudio e videoconferência
1.8. Aquisição de câmera para videoconferência
1.9. Aquisição de 2 notebooks para utilização pela coordenação do Projeto

Componente 2 – Cadastro Ambiental Rural (CAR)
Atividade 2.1 – Especialista em CAR
2.1.1 – Acompanhamento de consultoria de pessoa física para fornecer suporte técnico à
implementação e à gestão das atividades do Componente de CAR.
Atividade 2.2 – Inscrição de Imóveis Rurais no CAR
2.2.1 - Contratação de pessoa jurídica para a realização do CAR de 5600 imóveis rurais de até
quatro módulos fiscais em municípios do estado do Maranhão.
2.2.2 - Contratação de pessoa jurídica para a realização do CAR de 2000 imóveis rurais de até
quatro módulos fiscais em municípios do estado do Tocantins.
2.2.3 - Aquisição de 6 aparelhos de GPS para o SFB na validação e fiscalização dos produtos
da empresa de inscrição do CAR.
Atividade 2.3 – Balcões de Atendimento e Fiscalização dos Contratos do CAR
2.3.1 - Aquisição de mobiliário para estruturação de 8 balcões de atendimento do CAR.
2.3.2 - Aquisição de equipamentos de informática para estruturação de 8 balcões de
atendimento do CAR.
Atividade 2.4 – Comunicação e Mobilização
2.4.1 - Contratação de Empresa para Impressão de Material para a Campanha de
Comunicação do CAR.
2.4.2 - Contratação de Empresa para Execução de Campanha de Comunicação para
Divulgação do CAR.
2.4.3 - Contratação de Empresa para realização de evento de divulgação do CAR em 8
Municípios.

Componente 3: Prevenção e Combate a Incêndios Florestais em UCs
Federais
Atividade 3.1: Especialistas em Prevenção e Combate a Incêndios Florestais
3.1.1 – Contratação de Chefe de Brigada para ações de manejo integrado e adaptativo do fogo
para o PARNA Chapada das Mesas durante todo o período de execução do Projeto.
3.1.2 – Contratação de Chefe de Brigada para ações de manejo integrado e adaptativo do fogo
para a RVS Veredas do Oeste Baiano durante todo o período de execução do Projeto.
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Atividade 3.5: Aquisição de Equipamentos
3.5.1 - Aquisição de 9 aparelhos de GPS para implementação da Brigada Voluntária.
3.5.2 - Aquisição de 3 barracas de campanha para utilização em combate em campo, com
instalação elétrica, 6x5 metros, para 10 pessoas no mínimo.
3.5.3 - Aquisição de 4 geradores portáteis.
3.5.4 - Aquisição de 6 lonas enceradas de 10m x 15m.
3.5.5 - Aquisição de Ferramentas Manuais para Implementação da Brigada Voluntária.
3.5.6 - Aquisição de 130 Bombas Costais Flexíveis para implementação da Brigada Voluntária
e 90 bombas costais para capacitação de agentes locais para queima controlada.
3.5.7 - Aquisição de 12 sopradores para utilização nas ações de prevenção e combate aos
incêndios florestais.
3.5.8 - Aquisição de 60 mangueiras 1"1/2, 02 moto bombas portáteis de média potência (cerca
de 8 HP) e 1 moto bomba portátil de alta potência (cerca de 10 HP) para combate aos
incêndios florestais.
3.5.9 - Aquisição de 130 Abafadores para implementação da Brigada Voluntária e 150
abafadores para capacitação de agentes locais para queima controlada.
3.5.10 - Aquisição de 4 Câmeras Fotográficas para implementação da Brigada Voluntária.
3.5.12 - Aquisição de 1 Caminhão Pipa.
3.5.13 - Aquisição de 6 Veículos 4 x 4 - Pick Up.
3.5.14 - Aquisição de 1 ônibus rural 4 x 4.
3.5.15 - Aquisição de 2 Tratores de Pneu de Médio Porte (tipo pá carregadeira) com
acessórios.
3.5.16 - Aquisição de 7 Quadriciclos.
3.5.17 - Aquisição de 1 Veículo tipo Van.

Componente 4: Administração e Gestão do Projeto
4.1 – Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos adquiridos para o Parque
Nacional Chapada das Mesas.
4.2 – Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos adquiridos para o Parque
Nacional Serra da Canastra.
4.3 – Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos adquiridos para o Refúgio da
Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano.
4.4 – Acompanhamento da consultoria de pessoa física para apoiar a gestão do Projeto
4.5 – Acompanhamento do serviço de agência de viagens (emissão de bilhetes aéreos).
4.6 – Pagamento de diárias para viagens de coordenação do Projeto.
4.7 – Contratação de Anúncios em mídias pagas
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5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dificuldade detectada
1

Mudanças

na

coordenação

Medida Tomada/Lição Aprendida

equipe
nacional

de Realização
das alinhamento

de
e

reuniões

de

repactuação

de

atividades de CAR e nos pontos responsabilidades com dirigentes e
focais estaduais dificultou o início técnicos do SFB e dos Estados do
imediato

das

atividades Maranhão e do Tocantins possibilitou

planejadas para 2015.

engajamento da nova equipe. Apoio
do consultor especialista em CAR
será fundamental em 2016 para
recuperar o atraso inicial.

2

Sobrecarga

de

trabalho

da Foi oferecido apoio do consultor em

equipe do ICMBio no combate a gestão do projeto para a revisão e o
incêndios em UCs agravados por detalhamento

das

especificações

questões climáticas (El Niño) técnicas priorizadas pelo ICMBio. A
impossibilitou a conclusão de Coordenação do Projeto, com o
especificações
aquisições
equipamentos

de

técnicas
veículos
previstas

2015.

para apoio do consultor em gestão, deve
e acompanhar

mensalmente

o

para progresso desse componente para
recuperar o atraso.

6. COMENTÁRIOS GERAIS
6.1. Comunicação e Divulgação do Projeto
A divulgação dos processos seletivos do Projeto tem sido feita nos sites da
Funatura (http://www.funatura.org.br/) e do MMA (http://www.mma.gov.br/oministerio/editais-e-chamadas-publicas/item/8553).

6.2. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Física)
Consultor em Gestão de Projeto – Luiz Carlos Pinagé de Lima
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6.3. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Jurídica)
Não houve.

6.4. Lista de Serviços Não-Consultoria Contratados ou Obras Realizadas
no Período
Agência de Viagens – Mundo Jovem Turismo e Eventos

6.5. Lista de Bens Adquiridos no Período
Não houve.

6.6. Lista de Treinamentos Realizados no Período
Não houve.

6.7. Lista de Publicações Editadas no Período
Não houve.

6.8. Outros comentários adicionais
O Acordo de Cooperação Técnica para execução do Projeto Cerrado Federal
está sendo aditado para formalizar a inclusão do Serviço Florestal Brasileiro
como responsável pela coordenação técnica do Componente 2 – CAR, em
substituição à SEDR/MMA. O Termo Aditivo será publicado no DOU até março
de 2016.

Este Relatório de Progresso foi avaliado pelo Comitê Técnico do Projeto
Cerrado Federal e submetido à Funatura pela Coordenação Geral do Projeto
no MMA, em 2/2/2016.

Nome:

César Victor do Espírito Santo

Cargo:

Superintendente Executivo da Funatura

Local:

Brasília – DF

Data:
Assinatura:
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