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RESUMO DA REUNIÃO 

 

 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA 78º REUNIÃO  

 

Ata da 78º Reunião aprovada. 

 

1.2.  APROVAÇÃO DA PAUTA  

 

1.2.1. Solicitação de inclusão de pauta: 

 

a) Fundação Florestal: PE Restinga de Bertioga – Solicitação de prorrogação de 

contrato de monitores ambientais, a ser analisado no item 3.4. 

 

b) Prefeitura de Pindamonhangaba: Informe referente à instalação de câmeras de 

monitoramento do PNM Trabiju, a ser analisado no item 2.3. 

 

 

  

2.  INFORMES 

 

2.1. Informe sobre o 1º Encontro de CCAs de Estados, União e municípios realizado 

no dia 9/3; 
 

Informe sobre a realização do 1º Encontro de CCAs ocorrido no dia 09/03/16, com a adesão 

dos Estados de AL, BA, CE, ES, MG, MS, PE, RJ, RS, Municípios de SP e Guarulhos e 

ICMBio. Antes do evento foi encaminhado questionário para os Estados para propiciar uma 

visão geral sobre as CCAs. Foi verificado, por exemplo, que alguns Estados não têm 

legislação específica referente à compensação; quanto à execução, em alguns Estados a 

aplicação dos recursos é feita pelo próprio do Estado, outros pelo município ou pelo 

empreendedor; há critérios diferenciados entre os Estados. Foi constatado  que as maiores 

dificuldades das CCAs são referentes à execução dos recursos da compensação. Decidiu-se 

pelo encaminhamento de novo questionário para todos os Estados, inclusive para os que não 

puderam participar do Encontro. O objetivo é reunir novos temas para troca de experiências 

em um próximo encontro a ser realizado ainda este ano. 

 

 

2.2. Informe sobre a Implantação do Sistema de Combate a Incêndios Florestais em 

UCs da Fundação Florestal; 
 

A Fundação Florestal (FF) apresentou o resumo da execução do Plano de Trabalho de 

Implantação do Sistema de Combate a Incêndios Florestais em UCs: 

Quanto a Aquisição de Veículos: A aquisição foi aprovada e autorizada, porém a Fundação 

Florestal foi notificada por meio de ofício da Secretaria de Planejamento de que o processo 

foi perdido. A FF aguarda um parecer do jurídico sobre a forma de reconstituir o processo e 

para saber se pode continuar com as aquisições ou se deve aguardar essa reconstituição. 

Quanto a Aquisição de Equipamentos, informou que já foi concluída a licitação e que 

diversos itens já foram recebidos, enquanto outros estão em processo de recebimento. Para 

os itens “motosserra, roçadeira, projetor, GPS e aquisição de capacetes” que tiveram 

fracasso no pregão, informa que foram iniciados novos processos de licitação. 
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Quanto a aquisição de “demais equipamentos”, informou que para os itens fracassados 

“mesas e cadeiras”, foi realizada nova busca orçamentária e está sendo verificada a 

possibilidade de aquisição por dispensa de licitação. 

Na parte de “Serviços”, informou que para contratação de brigadistas foi finalizado o termo 

de referência e que estão iniciando novo processo de licitação.  

Para a contratação de “serviços para retificação de estradas e aceiros”, informou que foi 

fracassado o respectivo edital e que estão buscando novamente orçamentos no mercado 

para republicar a licitação. 

Para contratação de “horas de vôo”, informou que participarão de ata de registro de preços 

que está sendo elaborada pela Casa Militar a fim de diminuir o custo de contratação. 

Para a “construção das torres de observação”, informou que foram superadas as discussões 

internas quanto às especificações, e que a licitação será feita nos próximos dias. 

Para “radiocomunicação”, informou que tiveram que obter as licenças na Anatel e renovar 

as antigas para iniciar o processo de licitação. 

Informou que para “tendas, facões e enxadas” o processo foi totalmente concluído e os 

materiais entregues; 

Para “material gráfico, elaboração de vídeo, confecção de camisetas e placas”, informou 

que os termos de referência estão prontos para a licitação. 

A CCA solicitou empenho da Fundação Florestal para conclusão de todas as atividades até 

maio ou no máximo junho, uma vez que a análise e aprovação do plano de trabalho foram 

baseados na previsão de que tudo estaria funcionando plenamente quando chegasse o 

período de seca de 2016. 

 

 

2.3. Informe da Prefeitura de Pindamonhangaba referente à instalação do sistema 

monitoramento do PNM Trabiju em três etapas, conforme recomendação da CCA na 

78ª Reunião de 01/03/2016: 
 

A Prefeitura de Pindamonhangaba informou da dificuldade técnica em dividir a 

implantação do cabeamento e dos postes de monitoramento para envio de sinais em 3 

etapas conforme recomendado pela CCA na 78ª Reunião. A divisão em etapas acarretaria 

em corte de cabos e fiação e instalação de caixas hermeticamente fechadas para a religação 

em uma etapa posterior, aumentando consideravelmente o custo do projeto. Informou, 

porém, que a instalação das câmeras pode ser feita em 3 etapas distintas. 

Após a proposta da Prefeitura de implantação dos postes e cabeamento em uma única etapa 

e a instalação das câmeras em 3 etapas, esclarecendo que não haverá alteração do valor do 

plano de trabalho aprovado na 78ª Reunião, a CCA se considerou informada e não 

identificou óbices quanto a essa forma de implantação do sistema de monitoramento. 

 

 

3. EXPEDIENTE PRELIMINAR 

 

3.1. Solicitação da Prefeitura de Jundiaí para que a SMA intervenha com os 

empreendedores para transferência de recursos depositados em conta poupança para 

Fundo específico daquela prefeitura, para utilização nos processos de regularização 

fundiária da RESBIO Serra do Japi: 

 

ResBio Serra do 
Japi 

Empreendimento 
Valor da 

compensação 
Processo 

Loteamento Portal dos Ipês 14.001,00 Proc SMA 13.738/2005 

Usina Santa Isabel 70.000,00 Proc SMA 13.633/2007 

Loteamento Alphaville Jundiaí 20.000,00 Proc SMA 13.576/2007 
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Foi informado que a CCA entrou em contato com a autoridade de Meio Ambiente da 

Prefeitura de Jundiaí, e explicado a diferença entre acompanhamento pela CCA das 

destinações para Unidades de Conservação Estaduais (a CCA acompanha sua execução) e 

para UCs municipais ou federais (a CCA não acompanha, mas solicita informações sobre a 

execução). O representante de Meio Ambiente de Jundiaí ficou satisfeito com as 

explicações, entendendo que o recurso poderia ser executado diretamente pelo 

empreendedor ou passado para o Fundo da Prefeitura, sendo essa uma decisão da própria 

Prefeitura, não cabendo à CCA intervir. 

A CCA ressalta que os planos de trabalho apresentados por prefeituras ou pela União 

recebem um olhar diferenciado daqueles apresentados pelas UCs geridas pelo Estado de 

São Paulo, por uma questão de atribuição. Seguindo a orientação da Consultoria Jurídica da 

SMA, não cabe à CCA acompanhar a execução dos planos de trabalho de outros entes da 

federação uma vez que já são acompanhados pelos Tribunais de Contas dos Municípios e 

da União. 

 

 

3.2. Prestações de Contas – 2º semestre/2015.  
 

A Secretaria Executiva informou sobre o histórico de solicitações dos relatórios de 

prestação de contas referentes ao 2º Semestre/2015, relatando a demora e dificuldade para 

obter resposta dos órgãos gestores. A Secretaria Executiva apresentou o número de 

relatórios recebidos até a data desta 79ª Reunião:  

- Totalizou-se 114 destinações com recursos depositados em conta poupança do 

empreendedor para prestação de contas do 2º semestre de 2015, sendo 93 para a Fundação 

Florestal - FF, 13 para o Instituto Florestal - IF e 8 para o Instituto de Botânica – Ibt. Foram 

recebidos 56 relatórios da Fundação Florestal (60%), 11 do Instituto Florestal (84%) e 8 do 

Instituto de Botânica (100%).  

- Para os recursos depositados no Fundo Especial de Despesas para Preservação da 

Biodiversidade e dos Recursos Naturais – FPBRN, foram efetuados 8 repasses de recursos 

para a Fundação Florestal, tendo sido recebidos 100% dos relatórios. 

Foi ressaltado novamente que uma das prioridades da CCA refere-se à prestação de contas 

de recursos repassados aos órgãos estaduais gestores de UCs. Foi reforçado que os órgãos 

gestores têm o dever de encaminhar os relatórios de prestação de contas semestralmente, e 

lembrado que a destinação de recursos à determinada UC está atrelada à sua assiduidade na 

prestação de contas. 

Ficou estabelecido que a Secretaria Executiva da CCA apresentará um balanço dos 

relatórios de prestações de contas 2º Semestre/2015 na próxima reunião. 

 

 

 3.3.  Retomada das discussões para definição de diretrizes para destinação e 

utilização dos recursos da compensação ambiental. 
 

Foi ressaltada a necessidade e importância de retomada das discussões para consolidação 

do entendimento quanto a prioridades de destinação estabelecidas pelas normas referentes a 

compensação ambiental, tais como definição dos critérios para destinação à UCs 

municipais ou federais e para RPPNs; critérios para a aprovação de planos de trabalho, no 

que diz respeito ao tipo de atividades que seriam consideradas como gestão da UC.  

Ricardo Rodrigues enfatizou que as destinações têm que ser relacionadas à conservação da 

biodiversidade, e que os recursos da compensação ambiental não podem ser utilizados para 

suprir obrigações do Estado.  
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3.4. Solicitação da Fundação Florestal para prorrogação de contrato de monitores 

ambientais no âmbito do plano de trabalho para Implantação Emergencial do PE 

Restinga de Bertioga. 
 

Conforme esclarecimento da Fundação Florestal, o plano de trabalho para Implantação 

Emergencial do PE Restinga de Bertioga aprovado anteriormente na 54ª Reunião de 

15/06/2011, com recurso proveniente da compensação ambiental do empreendimento Pedra 

Agroindustrial – Unidade Buriti – Proc SMA 13.711/2007, além da contratação de 

monitores ambientais, previa as atividades de regularização fundiária e monitoramento 

aéreo que não serão mais necessárias, pois foram supridas com outros recursos. A 

Fundação Florestal solicita alocar o recurso destinado a essas atividades para prorrogação 

do contrato de monitores ambientais. Também foi informado que o Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA - prevê que toda e qualquer alteração 

do plano de trabalho deverá ser comunicada à CCA, portanto não haverá necessidade de 

reti-ratificar o TCCA. 

  

DELIBERAÇÃO: Após os esclarecimentos prestados, a CCA aprovou a solicitação de 

realocação de recursos para prorrogação de contrato de monitores ambientais pela 

Fundação Florestal. 

 

 

4. ANÁLISE DE PLANOS DE TRABALHO 

 

4.1. Plano de Trabalho para Elaboração do Plano de Manejo – APA Mananciais do 

Rio Paraíba do Sul – ICMBio. – Destinado na 74ª Reunião de 20/10/2015. 

 

Empreendimento Processo Valor 

Interligação das Represas 

Atibainha e Jaguari - SABESP 
Impacto 113/2014 R$ 925.000,00 

 

DELIBERAÇÃO: A CCA aprovou o Plano de Trabalho para Elaboração do Plano de 

Manejo da APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. 

Relatoria: José Pedro de Oliveira Costa 

 


