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RESUMO DA REUNIÃO 
 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA 72ª REUNIÃO 
 
Ata da 72ª Reunião aprovada. 

 
 
2.  INFORMES 

 
2.1. Informação sobre a assinatura de novos Termos de Compromisso de 
Compensação Ambiental: 

  
 2.1.1.  Loteamento Altos de São José 
  Proc SMA 13768/2002 
  Valor da Compensação Ambiental: R$ 54.000,00 
  TCCA assinado em 13/7/15 
  Depositado no FPBRN em 26/08/15. 
 
 2.2. Informe sobre a Implantação do Sistema de Combate a Incêndios 
Florestais em UCs da Fundação Florestal. 
Considerando a informação da Coordenadoria de Administração de que o recurso referente a 
esse plano de trabalho fora repassado à Fundação Florestal em 24/07/2015, a CCA solicita 
esclarecimentos da FF acerca do cumprimento do cronograma que consta no plano de trabalho. 
Foi enviado relatório de acompanhamento das contratações do Corta Fogo pela FF, no qual 
consta que o cronograma está sendo parcialmente cumprido. 
  
A Fundação Florestal informa que o processo para aquisição dos veículos já está na Secretaria 
de Planejamento e que estão encontrando dificuldades para autorização do GCTI – Grupo 
Central de Transportes Internos daquela Secretaria. A CCA solicita empenho da Fundação 
Florestal para a conclusão dos termos de referência para aquisição de EPIs. Solicita também 
encaminhamento de informações sobre o andamento da contratação de horas máquinas para 
retificação de estradas e aceiros. 
 
 2.3. Informe sobre a transferência de recursos para o Instituto de Botânica e 
Instituto Florestal. 
 
A Coordenadoria de Administração informa que, em reunião com a Secretaria da Fazenda, com 
a presença de equipe do Instituto de Botânica, foi identificado que a UO - Unidade 
Orçamentária (SMA) deverá efetuar o repasse orçamentário e a apropriação contábil da receita 
na UGE – Unidade Gestora (IBot/IF), mantendo o recurso financeiro no Fundo. A UGE abrirá o 
processo licitatório e fará o empenho, mas a execução financeira ficará a cargo da UO. 
 
 2.4. Informe CCOMP/IBAMA sobre o cancelamento da divisão dos créditos da 
compensação ambiental do empreendimento Teste de Longa Duração – Área do 
Pré-Sal – Blocos BM-S-9 e BM-S-11 – Bacia de Santos. 
A CCOMP/IBAMA informa que este cancelamento deveu-se à identificação de incorreções no 
valor atribuído a essa compensação. Informa também que seremos avisados assim que houver 
determinação de nova distribuição, e que será considerada a proposta de utilização do recurso 
conforme deliberação na 72ª Reunião da CCA. 
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 2.5. Informe da análise da execução do TCCAs. 
Informe das conclusões do trabalho de análise da execução do TCCAs firmados até abril/2012, 
em atendimento ao artigo 12 da Resolução SMA nº 24/2012. 
 
 
3.  EXPEDIENTE PRELIMINAR 
 

3.1. Revisão do Banco de Projetos 
Informação de que os Planos de Trabalho aprovados anteriormente e que estavam aguardando 
destinação de recursos constantes no Banco de Projetos que tem a Fundação Florestal como 
proponente devem ser desconsiderados, uma vez que passarão por avaliação, com a finalidade 
de alinhamento de prioridades e apresentação de novos projetos. 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA considera-se informada desta proposta da Fundação 
Florestal. A fim de um alinhamento entre as propostas das instituições, em função 
do encaminhamento anterior da Fundação Florestal e do Instituto de Botânica de 
suas listas de prioridades, a CCA solicita ao Instituto Florestal o encaminhamento 
de lista de prioridades para as destinações que já estão com recursos no FPBRN. 
Tais listas de prioridades deverão estar adequadas às diretrizes da SMA. 
A CCA determina que na apresentação de novos planos de trabalho deve ser 
informada a posição do plano apresentado na lista de prioridades do órgão gestor. 

 
 
3.2. Relatórios de Prestação de contas 

Conforme deliberado na 71ª Reunião de 9/06, o prazo de entrega dos relatórios de prestações de 
contas com fechamento em 30/06 venceu em 31/07/2015, sendo que houve protocolo parcial 
dos relatórios da Fundação Florestal. 
 
A CCA determina que a apresentação de relatórios de prestações de contas atualizados deverá 
constar como critério nas diretrizes da CCA para aprovação de planos de trabalho, destinação e 
repasse de recursos. 
 
 
 3.2.1. Relatórios de Prestação de contas – 2012 a 2014: 
No início de 2015 foi solicitado aos órgãos gestores o encaminhamento de relatórios atualizados 
de prestação de contas de execução dos planos de trabalho aprovados referentes ao período de 
2012 a 2014, com prazo de entrega em 30/04. Grande parte dos relatórios foi enviado, mas 
ainda faltam relatórios de algumas destinações, a saber: 

• Fundação Florestal: Faltam 29 relatórios; 
• Instituto Florestal: Faltam 9 relatórios; 
• Outros Gestores (Municípios/ICMBio): Faltam 23 relatórios. 

 
A Fundação Florestal entende que muitos desses casos contidos nos 29 relatórios faltantes 
referem-se a UCs que lhe foram repassadas por conta do SIEFLOR e que estavam anteriormente 
sob a gestão de outro órgão. Portanto seus planos de trabalho e sua execução não foram 
realizados pela Fundação Florestal, por isso entende que a responsabilidade de apresentação do 
relatório é da instituição que recebeu o recurso. Recomendado à Secretaria Executiva marcar 
uma reunião com as instituições/órgãos a fim de identificar essas pendências e esclarecer cada 
caso. 
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 3.3. Atlas das Unidades de Conservação do Estado de São Paulo 
Verificação da possibilidade de utilização de recursos da compensação ambiental para 
atualização do Atlas de UCs do Estado de São Paulo. 
 
Considerações favoráveis dos membros da CCA para utilização de recursos da compensação 
ambiental para execução desse produto, não apenas para atualização das UCs existentes, mas 
também para indicar áreas a serem protegidas. Sugestão de não chamar esse documento de 
“Atlas”, uma vez que além da situação fundiária atual das UCs existentes, seriam indicadas 
áreas para criação de novas UCs e indicação das possibilidades de compensação de reserva 
legal, não sendo um documento apenas de UCs, mas de áreas protegidas. Sugestão de consulta à 
CBRN e ao Biota. 
 
 
4. ANÁLISE DE PLANOS DE TRABALHO 
 

4.1. Plano de Trabalho para Implantação de um Centro de Interação 
Ambiental no Núcleo Sete Barras do PE Carlos Botelho – Fundação Florestal – 
em substituição a plano de trabalho aprovado anteriormente na 49ª Reunião de 
10/08/2010. 
 

Empreendimento Processo Valor 
Usina Noble/Noroeste 

Paulista 1097/2009 R$ 645.100,00 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar o plano de trabalho para Implantação 
de um Centro de Interação Ambiental no Núcleo Sete Barras do PE Carlos Botelho, 
com a condição de que esse plano seja adequado ao novo modelo de plano de 
trabalho da CCA, e que seja informado o andamento dos outros recursos de 
compensação ambiental já destinados a essa UC. 
Relator: José Pedro de Oliveira Costa 

 
 

4.2. Plano de Trabalho para Criação de Unidades de Conservação no território 
delimitado pela ASPE Barreiro Rico – Fundação Florestal – solicitação de 
recursos. 
 

Empreendimento Processo Valor 

Solicitação de recursos - R$ 341.664,00 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar o plano de trabalho para Criação de 
Unidades de Conservação no território delimitado pela ASPE Barreiro Rico, 
condicionado à reformulação desse plano adequando a redação do título de forma a 
deixar claro tratar-se de estudos para criação de UC, bem como para incluir nesses 
estudos a área denominada Banhados do Tanquã, além de incluir e indicar a posição 
desse plano de trabalho na lista de prioridades da Fundação Florestal. 
Relator: José Pedro de Oliveira Costa 
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4.3. Plano de Trabalho para Elaboração do Plano de Manejo da EE Mata do 
Jacaré (São Carlos) – Fundação Florestal  
 

Empreendimento Processo Valor 
LT Porto Velho-Araraquara II 

(Lic IBAMA) IBAMA 02001.001291/2012-11 R$ 609.780,00 

 
Item não analisado devido à ausência da Relatora Elci Camargo. 
 

4.4. Plano de Trabalho para Implantação de Estrutura Física necessária à 
gestão do PE Vassununga – Fundação Florestal  
 

Empreendimento Processo Valor 
LT Porto Velho-Araraquara II 

(Lic IBAMA) IBAMA 02001.001291/2012-11 R$ 30.000,00 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar o plano de trabalho para Implantação 
de Estrutura Física necessária à gestão do PE Vassununga. Ver item 4.7. 
Relator: Ricardo Ribeiro Rodrigues 

 
4.5. Plano de Trabalho para Melhoria da comunicação visual e interna do PE 
Campos do Jordão – Fundação Florestal – Utilização de saldo remanescente - 
Reapresentação  
 

Empreendimento Processo Valor 
REVAP - Modernização 

Petrobras 13.667/2003  R$ 92.230,94 

 
DELIBERAÇÃO: Tendo sido o presente plano de trabalho adequadamente 
modificado conforme deliberado na 71ª Reunião e considerando que as melhorias 
solicitadas vão impactar diretamente na conservação da biodiversidade local bem 
como estarem relacionadas no plano de manejo da Unidade, a CCA deliberou 
aprovar o plano de trabalho para Melhoria da comunicação visual e interna do PE 
Campos do Jordão, com utilização de saldo remanescente. 
Relator: Ricardo Ribeiro Rodrigues 

 
4.6. Plano de Trabalho para Adequação da Infraestrutura com obra de 
segurança patrimonial da EE Baurú – Fundação Florestal  
 

Empreendimento Processo Valor 
LT Porto Velho-Araraquara II 

(Lic IBAMA) IBAMA 02001.001291/2012-11 R$ 30.000,00 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar o plano de trabalho para Adequação 
da Infraestrutura com obra de segurança patrimonial da EE Baurú, condicionado a 
esclarecimentos a respeito do item “6 – Descrição das Etapas – Produtos: Obra 
finalizada de acordo com o Termo de Referência” e readequação do cronograma. 
Ver item 4.7. Relator: Iracy Xavier 
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4.7. Plano de Trabalho para Adequação da Infraestrutura com obra de 
segurança patrimonial da EE Ribeirão Preto – Fundação Florestal  
 

Empreendimento Processo Valor 
LT Porto Velho-Araraquara II 

(Lic IBAMA) IBAMA 02001.001291/2012-11 R$ 30.000,00 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar o plano de trabalho para Adequação 
da Infraestrutura com obra de segurança patrimonial da EE Ribeirão Preto, 
condicionado a esclarecimentos a respeito do item “6 – Justificativas – Diretriz 2” e 
readequação do cronograma.  
Relator: Iracy Xavier 

 
A Fundação Florestal informa que os planos de trabalho analisados nos itens 4.4, 
4.6 e 4.7, tratam de um mesmo produto e que podem ser executados conjuntamente. 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou solicitar à Fundação Florestal que 
reencaminhe à Secretaria Executiva da CCA um plano de trabalho unificado com as 
devidas readequações do cronograma, acompanhado da justificativa para esta 
unificação, a fim de facilitar o processo de repasse de recursos e para podermos 
prestar contas em uma futura solicitação do IBAMA, órgão licenciador que 
destinou esses recursos. 

 
 
4.8. Plano de Trabalho para Contratação de implantação do Sistema de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) nas edificações do Núcleo do 
PE Caverna do Diabo e aterramento nos quadros elétricos no interior da 
Caverna – Fundação Florestal – Solicitação de Recursos 
 

Empreendimento Processo Valor 

Solicitação de recursos - R$ 200.000,00 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou solicitar à Fundação Florestal que reavalie o 
plano de trabalho para Contratação de implantação do Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas (SPDA) nas edificações do Núcleo do PE Caverna do 
diabo e aterramento nos quadros elétricos no interior da Caverna, esclarecendo 
acerca de como esse plano de trabalho atende à lista de prioridades elencada no 
art.33 do Decreto 4.340/2002; solicita também o encaminhamento do Projeto 
Executivo que constava como anexo ao plano de trabalho e esclarecimentos a 
respeito do item “9 – Etapa 1” no qual é mencionado que “o projeto já foi realizado 
e disponibilizado à empresa ganhadora da licitação”, Também será necessária a 
inclusão e indicação da posição do plano na lista de prioridades da Fundação 
Florestal. 
Relator: Beatriz Granziera 
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4.9. Plano de Trabalho para o Programa de Educação Ambiental da APA 
Bororé-Colônia – Prefeitura de São Paulo 
 

Empreendimento Processo Valor 

Mineração Viterbo 13.534/2007 R$ 10.795,33 

 
DELIBERAÇÃO: Após considerações no sentido de que a CCA tem se 
posicionado contrariamente a planos de trabalho com atividades consideradas de 
custeio, mas por se tratar de uma destinação antiga específica para ações de 
educação ambiental referente a um TCCA assinado em 2008, com valor de pequena 
monta, não suficiente para contemplar outra atividade mais essencial à conservação 
da biodiversidade, a CCA deliberou aprovar o plano de trabalho para o Programa de 
Educação Ambiental da APA Bororé-Colônia da Prefeitura de São Paulo.  
Relator: Beatriz Granziera 

 
 
4.10. Plano de Trabalho para Ampliação do PETAR e exclusão do Quilombo de 
Bombas – Fundação Florestal – Solicitação de recursos 
 

Empreendimento Processo Valor 

Solicitação de Recursos - R$ 78.400,00 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar o plano de trabalho para Ampliação 
do PETAR e exclusão do Quilombo de Bombas, condicionado à adequação da 
redação do título de forma a deixar claro tratar-se de estudos para ampliação, além 
de incluir e indicar a posição desse plano de trabalho na lista de prioridades da 
Fundação Florestal. 
Relator: José Pedro de Oliveira Costa 
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