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RESUMO DA REUNIÃO 

 

 

1.  APROVAÇÃO ATA DA 88ª REUNIÃO  

 

Ata da 88ª Reunião aprovada. 

 

1.2. Inclusão de pauta: Devolução ao FPBRN de recursos repassados à Fundação 

Florestal, a ser analisada no item 6:  

 

 

2.  INFORMES 

 

2.1. Informe sobre a destinação de recursos do Fundo Especial de Despesa para Preservação 

da Biodiversidade e dos Recursos Naturais – FPBRN, em cumprimento às deliberações da 

88ª Reunião. 

 

 2.1.1. Valor complementar para o plano de Trabalho  “Aquisição de caminhão tipo tanque 

pipa “Grupo S-A” a diesel para combate aos incêndios na Floresta Estadual Edmundo 

Navarro de Andrade”, no valor de R$ 121.356,67: 

 

- LT 500KV Araraquara II – Taubaté (Copel) – Proc. SMA 193/2010 

  Valor da Compensação Ambiental destinado: R$ 121.356,67 

  Depositado no FPBRN desde 11/06/2013 

 

 2.1.2. Plano de Trabalho para “Construção de acesso à Comunidade Quilombola de 

Bombas no interior do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR” no valor 

de R$ 693.876,49: 

 

- Vale Fertilizantes S/A - Proc. SMA 13.623/2003 

   Valor da Compensação Ambiental destinado: R$ 149.032,16 

      Depositado no FPBRN desde 09/11/2015  

 

- Sistema Reprodutor São Lourenço 

  Valor da Compensação Ambiental destinado: R$ 544.844,33 

  Depositado no FPBRN desde 23/10/2013 

 

 

2.2. Informação sobre a assinatura de novos Termos de Compromisso de Compensação 

Ambiental: 

  
2.2.1.  Loteamento Residencial Estância Ayres 
           Proc SMA 185/2013 

           Valor da Compensação Ambiental: R$ 99.893,32 

           TCCA assinado em 18/11/2017 

           Depositado no FPBRN desde 01/11/2017. 

 

2.2.2.  Prolongamento Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP83) Lote 1 

           Proc SMA 25/2016 

           Valor da Compensação Ambiental: R$ 261.889,00 

           TCCA assinado em 30/11/2017 

           Depositado no FPBRN desde 24/11/2017. 
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3. EXPEDIENTE PRELIMINAR 

 

3.1. Revisão da deliberação da 87ª Reunião acerca do cancelamento de planos de trabalho 

com recursos já repassados à Fundação Florestal: 

 

3.1.1. Plano de Trabalho para “Revitalização de Áreas de Uso Público do PE 

Jaraguá” 

Valor do plano de trabalho aprovado e repassado: R$ 589.228,19 

Deliberação na 87ª Reunião: cancelar o plano de trabalho e retornar recurso e 

respectivos rendimentos ao FPBRN. 

Plano de trabalho reapresentado para “Revitalização de Áreas de Uso Público do PE 

Jaraguá” no valor de R$ 620.355,97. 

 

DELIBERAÇÃO: Após as justificativas apresentadas pela Fundação Florestal para 

manutenção do recurso para realização das atividades destinadas ao PE Jaraguá, a CCA 

deliberou por revogar a deliberação da 87ª Reunião, mantendo a destinação de recursos 

e aprovando a nova versão do plano de trabalho para “Revitalização de Áreas de Uso 

Público do PE Jaraguá”. 

Relatoria: Beatriz Granziera. 

  

3.1.2. Plano de Trabalho para “Plano Emergencial de Uso Público do MoNa Pedra 

do Baú” 

Valor do plano de trabalho aprovado e repassado: R$ 90.000,00 

Deliberação na 87ª Reunião: cancelar o plano de trabalho e retornar recurso e 

respectivos rendimentos ao FPBRN. 

Plano de Trabalho reapresentado para “Plano para estudo de capacidade de carga e 

manutenção de trilhas do MoNa Pedra do Baú” no valor de R$84.900,00. 

 

DELIBERAÇÃO: Após as justificativas apresentadas pela Fundação Florestal para 

manutenção do recurso para conclusão das atividades destinadas ao MoNa Pedra do 

Baú, a CCA deliberou por revogar a deliberação da 87ª Reunião, mantendo a destinação 

de recursos e aprovando a nova versão do plano de trabalho para “Estudo de capacidade 

de carga e manutenção de trilhas do MoNa Pedra do Baú”, ressaltando que as atividades 

ora aprovadas servirão de subsídio quando da elaboração do plano de manejo da UC. 

Relatoria: Beatriz Granziera. 

 

 

3.2. Reapresentação do Plano de Trabalho para “Aplicação da Compensação Ambiental 

referente à Linha de Transmissão Araraquara- Porto Velho na Estação Ecológica do 

Noroeste Paulista” no valor de R$ 214.051,00 - UNESP  

 

DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou por aprovar a nova versão do plano de trabalho 

para implantação de ações relacionadas à prevenção e ao combate de incêndios 

florestais na EE Noroeste Paulista, por se tratar de reapresentação para justificar que 

eventuais saldos de valores sejam utilizados para aquisição de uma maior metragem de 

alambrados para cercamento da UC. A CCA também recomendou que a Unesp se 

integre às ações do Programa Corta-Fogo, especificamente do Polo Ribeirão Preto.  

Relatoria: Beatriz Granziera. 

 

 

3.3. Solicitação da Fundação Florestal para autorização de utilização de economias 

financeiras obtidas em parte das licitações do plano de trabalho para “Aquisição de Bens e 

serviços necessários à gestão, monitoramento e proteção do PE Juquery”, para cobrir 

despesas orçadas acima do valor previsto. 
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DELIBERAÇÃO: Após as justificativas apresentadas pela Fundação Florestal, a CCA 

aprovou a utilização de economias financeiras obtidas em parte das licitações do 

referido plano, para cobrir o valor complementar da contratação de fornecimento e 

instalação de equipamentos de radiocomunicação. 

Relatoria: Beatriz Granziera. 

 

4. DEMANDAS DO COMITÊ DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL 

Propostas da Fundação Florestal para utilização dos recursos de compensação ambiental 

provenientes de empreendimentos de licenciamento federal, disponibilizados às UCs 

Estaduais de São Paulo: 

 

4.1. Compensação Ambiental Federal LT Estreito – Fernão Dias 

Valor da compensação ambiental: R$ 400.000,00 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- APA Piracicaba - Juqueri-Mirim (obrigatória) - R$ 200.000,00;  

- APA Sistema Cantareira (obrigatória) - R$ 200.000,00.  

Proposta de aplicação: Contratação de serviços para elaboração e implantação de 

sinalização e comunicação. 

 

4.2. Compensação Ambiental Federal LT Itatiba-Batéias; Araraquara2 – Itatiba 

Valor da compensação ambiental: R$ 1.000.000,00 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- APA Corumbataí, Botucatu, Tejupá (obrigatória) - R$ 100.000,00; 

- APA Piracicaba - Juqueri-Mirim (obrigatória) - R$ 100.000,00; 

- APA Sistema Cantareira (obrigatória) - R$ 25.000,00; 

- APA Cabreúva (obrigatória) - R$ 50.000,00; 

- APA Jundiaí (obrigatória) - R$ 75.000,00;  

Proposta de aplicação: Contratação de serviços para elaboração e implantação de 

sinalização e comunicação. 

 

- PE TAR - R$ 350.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de 2 veículos 4x4 e equipamentos tecnológicos 

(Informática em geral, GPS portátil e Câmera Fotográfica) para fortalecimento e 

ampliação do Programa de Proteção. 

 

    - PE Caverna do Diabo – Alterar para PE Intervales - R$ 300.000,00 

Alterar em razão de que ser essa a UC afetada conforme processo de licenciamento 

PA IBAMA 0201000480/2014. 

Proposta de aplicação: Aquisição de 2 veículos 4x4 e equipamentos tecnológicos 

para fortalecimento e ampliação do Programa de Proteção. 

  

4.3. Compensação Ambiental Federal TLD FPSO Cidade de São Vicente 

Valor da compensação ambiental: R$ 200.000,00 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- PE Serra do Mar - R$ 100.000,00  

Proposta de aplicação: Aquisição de veículos, embarcações, drones e equipamentos 

para apoio na gestão, fiscalização e monitoramento da unidade; contratação de 

serviços especializados para apoio à gestão e de manutenção e reparos estruturais. 

 

- PE Marinho da Laje de Santos - R$ 50.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de embarcações e contratação de serviços de 

manutenção.  



 

 5 

 

- PE Ilhabela R$ 50.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de embarcações, e drones. 

 

4.4. Compensação Ambiental Federal Teste de Longa Duração Área de Tupi, Bloco 

BM-S-11, Bacia de Santos 

Valor da compensação ambiental: R$ 250.000,00 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- EE Juréia-Itatins - R$ 125.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de 1 veículo 4x4 para apoio na gestão, fiscalização 

e monitoramento da Unidade. 

 

- PE Ilha do Cardoso - R$ 125.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de 1 embarcação para navegação em águas 

estuarinas e rios para monitoramento, fiscalização e apoio  aos Programas de Gestão 

da Unidade. 

 

4.5. Compensação Ambiental Federal LT Taubaté – Nova Iguaçú 

Valor da compensação ambiental: R$ 100.000,00 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- APA Silveiras (obrigatória) - R$ 100.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de equipamentos e infraestrutura administrativa e 

de apoio à gestão; aquisição de veículo; equipamentos de sinalização e de educação 

ambiental. 

 

4.6. Compensação Ambiental Federal LT 500 Kv – Ribeirão Preto – Estreito - 

Jaguará 

Valor da compensação ambiental: R$ 484.198,09 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- EE Jataí - R$ 484.198,09  

Proposta de aplicação: Aquisição de sinalização e passarela. 

 

4.7. Compensação Ambiental Federal LT Xingu - Estreito 

Valor da compensação ambiental: R$ 142.614,28 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- PE Furnas do Bom Jesus (obrigatória) - R$ 142.614,28  

Proposta de aplicação: Obras, serviços e aquisição de equipamentos destinados a 

manutenção predial, trilhas, acessos e combate a incêndios (mangueira, motopodador, 

binóculos, lanterna LED, escada tripla extensiva, pulverizador costal, GPS e, foices e 

roçadeiras) 

 

4.8. Compensação Ambiental Federal Gasoduto de Lula Extremo Sul, Lula Norte e 

Lula Sul da Etapa 2 do Pré-Sal da Bacia de Santos 

Valor da compensação ambiental: R$ 700.000,00 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- PE Serra do Mar - R$ 200.000,00 

Proposta de aplicação:  Aquisição de veículos, embarcações, drones e equipamentos 

para apoio na gestão, fiscalização e monitoramento da unidade; contratação de 

serviços especializados para apoio à gestão e de manutenção e reparos estruturais. 
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- PE Marinho da Laje de Santos - R$ 100.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de embarcação e serviços de manutenção. 

  

- PE Ilhabela - R$ 100.000,00 

Proposta de aplicação: Contratação de serviço técnico especializado (Biólogo ou 

Engenheiro Agrônomo) para suporte técnico na UC.  

 

- PE Restinga de Bertioga - R$ 100.000,00; 

- PE Xixová-Japuí - R$ 100.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de sinalização, equipamentos e materiais para 

gestão administrativa e de uso público da unidade, incluindo material de comunicação 

e educação ambiental e estruturação de trilhas. 

 

- PE Ilha Anchieta - R$ 100.000,00 

Proposta de aplicação: Contratação de serviços técnicos especializados para 

elaboração e execução de projeto piloto de monitoramento, controle e erradicação da 

espécie invasora Coral Sol.  

 

4.9. Compensação Ambiental Federal Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e 

Gás no Campo Marlim Leste, Bacia de Campos, Plataforma FPU P-53 

Valor da compensação ambiental: R$ 500.000,00 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- PE Serra do Mar - R$ 200.000,00  

Proposta de aplicação: Aquisição de veículos, embarcações, drones e equipamentos 

para apoio na gestão, fiscalização e monitoramento da unidade; contratação de 

serviços especializados para apoio à gestão e de manutenção e reparos estruturais. 

 

- PE Marinho da Laje de Santos - R$ 50.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de veículos, drones, embarcação e serviços de 

manutenção.  

 

- PE Ilhabela - R$ 50.000,00 

Proposta de aplicação: Reforma e ampliação do alojamento de pesquisa 

 

- PE Restinga de Bertioga - R$ 50.000,00 

Proposta de aplicação: Reforma da sede administrativa 

 

- PE Xixová-Japuí - R$ 100.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de sinalização, equipamentos e materiais para 

gestão administrativa e de uso público da unidade, incluindo material de comunicação 

e educação ambiental e estruturação de trilhas. 

 

- PE Ilha Anchieta - R$ 50.000,00 

Proposta de aplicação: Contratação de serviços técnicos especializados para 

elaboração de Manual de Boas práticas e criação de categoria de selo amigo 

Operadores Credenciados ao PE Ilha Anchieta. 

 

 

4.10. Compensação Ambiental Federal Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e 

Gás do Polo Pré-Sal (Etapa 2) da Bacia de Santos – FPSO Cidade de Maricá 

Valor da compensação ambiental: R$ 4.484.961,83 

Proposta da Fundação Florestal: 
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- PE Serra do Mar - R$ 1.000.000,00  

Proposta de aplicação: Aquisição de veículos, embarcações, drones e equipamentos 

para apoio na gestão, fiscalização e monitoramento da unidade; contratação de 

serviços especializados para apoio à gestão e de manutenção e reparos estruturais. 

 

- PE Marinho da Laje de Santos - R$ 500.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de veículos, drones, embarcação e serviços de 

manutenção; infraestrutura administrativa. 

 

- PE Ilhabela - R$ 500.000,00 

Proposta de aplicação: Contratação de estudos especializados para diagnóstico 

discriminatório de terras da UC. 

 

- PE Restinga de Bertioga - R$ 500.000,00 

Proposta de aplicação: Adequação/reforma da sede administrativa; aquisição de 

veículos, sinalização, equipamentos e materiais para a gestão administrativa e de uso 

público da unidade, incluído material de comunicação e educação ambiental; 

estruturação de trilhas; 

 

- PE Xixová-Japuí - R$1.484.961,83 

Proposta de aplicação: Construção de base de proteção, portal de entrada, 

estruturação/implantação de trilhas: Paranapuã e Itaquitanduva e aquisição de 

veículos. 

 

- PE Ilha Anchieta – R$ 500.000,00 

Proposta de aplicação: 
- R$ 100.000,00 para reforma e adequação mobiliária do alojamento utilizado por 

pesquisadores e voluntários; 

- R$ 200.000,00 para Contratação de serviços para confecção de placas e impressão 

de materiais de divulgação; 

- R$ 100.000,00 para Contratação de serviços de transporte marítimo e de monitoria 

ambiental; e 

- R$ 100.000,00 para Contratação de serviços especializados para monitorar e avaliar 

a efetividade da área de interdição de pesca para a conservação da garoupa.  

 

4.11. Compensação Ambiental Federal Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e 

Gás do Polo Pré-Sal (Etapa 2) da Bacia de Santos – FPSO Cidade de Saquarema 

Valor da compensação ambiental: R$ 5.025.947,60 

Proposta da Fundação Florestal: 

 

- EE Juréia-Itatins - R$ 625.947,60 

Proposta de aplicação: Aquisição de embarcação, placas indicativas, equipamentos 

para limpeza de trilhas, veículos, motos, quadriciclos, flutuante e jet ski para 

locomoção entre as bases  e apoio a fiscalização, monitoramento e gestão da 

Unidade.  

 

- PE Ilha do Cardoso - R$ 1.200.000,00 

Proposta de aplicação: 
- R$ 900.000,00 para  Implantação de sistema de energia fotovoltaica nas estruturas 

do Núcleo Perequê, para prover autonomia energética com uma fonte de geração de 

energia elétrica, limpa e sustentável e com baixo impacto ambiental. 

- R$ 300.000,00 para Aquisição de 1 embarcação de casco rígido (RBB), com 

motorização mínima de parelha de motores de 225 HP, habilitada para navegação em 

mar aberto, para monitoramento e fiscalização da Unidade.  
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- PE Itinguçu - R$ 600.000,00  

Proposta de aplicação: Construção do sistema de atracadouros para embarque e 

desembarque no Rio Guaraú – Núcleo Arpoador, para travessia ao Centro de 

Visitantes. O local atenderá escolas, universidades e entidades.  

 

- PE do Prelado – R$ 600.000,00 

Proposta de aplicação: 
- R$ 250.000,00 para Construção de base de fiscalização para apoio na fiscalização e 

monitoramento da UC; 

- R$ 350.000,00 para Aquisição de veículos, motos, quadriciclos e trator com carreta 

para apoio na gestão, fiscalização e monitoramento da UC.  

 

- PE Lagamar de Cananéia – R$ 500.000,00 

Proposta de aplicação: 

- R$ 250.000,00 para Aquisição de área para implantação de base de fiscalização; 

- R$ 250.000,00 para Construção de base de fiscalização em local estratégico na 

principal via de acesso de um dos pontos mais frágeis da unidade – Trilha Telégrafo.  

 

- EE Chauás – R$ 500.000,00 

Proposta de aplicação: 

- R$ 250.000,00 para Construção de base de fiscalização para apoio na fiscalização e 

monitoramento da UC; 

- R$ 100.000,00 para Contratação  de serviços para levantamento de exóticas através 

de fotos, vídeos e dados, para avaliação e metodologia  a ser adotada na erradicação 

da espécie; e 

- R$ 150.000,00 para Aquisição de veículos, equipamentos de informática e de 

imagem para apoio na fiscalização, monitoramento e gestão da UC. 

 

- PE Campina do Encantado - R$ 500.000,00  

Proposta de aplicação: Implantação da primeira etapa da trilha suspensa (Trilha da 

Campina 1500m), por meio da construção de estrutura de madeira para atender uso 

público e fiscalização visando ampliação das atividades de educação ambiental.  

 

- RVS das Ilhas do Abrigo e Guararitama - R$ 500.000,00 

Proposta de aplicação: Aquisição de embarcação, equipamentos eletrônicos e 

materiais para apoio na fiscalização e gestão da UC. 

 

DELIBERAÇÃO: A CCA aprovou todas as propostas apresentadas pela Fundação 

Florestal para utilização de recursos dos empreendimentos listados nos itens 4.1 ao 

4.11, solicitando à Secretaria Executiva da CCA que efetue a consulta à Câmara de 

Compensação Federal para prosseguimento dos processos de compensação ambiental. 

Seguindo as recomendações de seus membros, a CCA sugeriu que haja uma discussão 

acerca de um plano estratégico para monitoramento aéreo com drones. Também 

sugeriu um estudo global da necessidade das embarcações em todas as UCs para 

facilitar a licitação e consequentemente uma diminuição do custo de aquisição. A 

CCA recomendou que os veículos adquiridos sejam efetivamente utilizados para 

fiscalização e monitoramento das UCs, sendo uma diretriz para o uso dos recursos da 

CCA. 

 

 

5. ANÁLISE DE PLANOS DE TRABALHO 

  

5.1. Plano de Trabalho para “Reforma e Adequação do Escritório Técnico 

Administrativo e Visitação” da EE Bananal no valor de R$ 134.020,32 - Fundação 

Florestal - Solicitação de recursos. 
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DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou por aprovar o plano de trabalho para “Reforma e 

Adequação do Escritório Técnico Administrativo e Visitação” da EE Bananal. Os 

recursos necessários para suprir as atividades desse plano de trabalho serão 

provenientes do FPBRN.   

Relatoria: Beatriz Granziera 

 

5.2. Plano de Trabalho para “Reforma do telhado, ligação da rede de esgoto à rede 

pública, instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA e 

pintura da sede Administrativa do PETAR” no valor de R$ 163.073,70 – Fundação 

Florestal – Solicitação de recursos. 

 

DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou por aprovar o plano de trabalho para “Reforma 

do telhado, ligação da rede de esgoto à rede pública, instalação de Sistema de Proteção 

contra Descargas Atmosféricas – SPDA e pintura da sede Administrativa do PE TAR” 

Os recursos necessários para suprir as atividades desse plano de trabalho serão 

provenientes do FPBRN.  

Relatoria: Beatriz Granziera 

 

 

5.3. Plano de Trabalho para “Reforma da Área de Visitação pública do Parque 

Estadual Porto Ferreira” no valor de R$ 249.258,00 – Fundação Florestal – Solicitação 

de recursos. 

 

DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou por aprovar o plano de trabalho para “Reforma 

da Área de Visitação Pública do PE Porto Ferreira”. Os recursos necessários para 

suprir as atividades desse plano de trabalho serão provenientes do FPBRN.  

Relatoria: Beatriz Granziera 

 

 

5.4. Plano de Trabalho para “Reforma do Escritório Técnico Administrativo da Estação 

Ecológica Itapeti” no valor de R$ 234.117,15 – Fundação Florestal – Solicitação de 

recursos. 

 

DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou por aprovar o plano de trabalho para “Reforma 

do Escritório Técnico Administrativo da EE Itapeti”.Os recursos necessários para 

suprir as atividades desse plano de trabalho serão provenientes do FPBRN.  

Relatoria: Beatriz Granziera 

 

  

5.5.  Plano de Trabalho para “Construção de Portal com Guarita Central no PE 

Caverna do Diabo” no valor de R$ 453.407,64 - Fundação Florestal -  Solicitação de 

recursos. 

 

DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou por aprovar o plano de trabalho para 

“Construção de Portal com Guarita Central no PE Caverna do Diabo”. Os recursos 

necessários para suprir as atividades desse plano de trabalho serão provenientes do 

FPBRN.  

Relatoria: Beatriz Granziera 

 

5.6. Plano de trabalho para “Regularização Fundiária – Aquisições no PE Itapetinga” 

no valor de R$ 19.134.347,32 - Fundação Florestal - Solicitação de recursos. 
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DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou por aprovar o plano de trabalho para 

“Regularização Fundiária – Aquisições no PE Itapetinga”. Os recursos necessários 

para suprir as atividades desse plano de trabalho serão provenientes do FPBRN.  

Relatoria: Beatriz Granziera 

 

Para a apresentação dos planos de trabalho analisados nessa reunião, a Fundação Florestal 

elaborou “check list” com os principais documentos que acompanharam tais planos, a 

saber: Termo de Referência, orçamentos atualizados, relatórios e justificativas técnicas.  

Este “check list” deverá ser exigido em todos os planos de trabalho que forem apresentados 

à CCA. 

A CCA também solicitou que os órgãos e institutos gestores tragam aos conselheiros um 

espelho do andamento de cada plano de trabalho aprovado. 

 

 

6. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FPBRN 

 

6.1. Devolução de recursos de planos de trabalho cancelados 
Em cumprimento à deliberação da 87ª Reunião na qual a CCA cancelou diversos planos de 

trabalho e solicitou a devolução de seus recursos, a Fundação Florestal informa a 

devolução dos valores repassados e seus respectivos rendimentos, referentes aos seguintes 

planos de trabalho: 

 

Planos de trabalho 
 Solicitação CCA - 

87ª Reunião  
 Rendimentos e 

Economias  
 Total  

Contínuo Cantareira Pl Manejo 2.499.900,00 809.483,08 3.309.383,08 

Pedra do Baú Plano de Manejo 400.000,00 101.902,36 501.902,36 

Sinalização em Estradas 350.000,00 89.164,57 439.164,57 

Espécies Exóticas 251.457,00 61.268,88 312.725,88 

Bar. Rico e Ibicatu Pl Manejo 1.140.156,00 276.483,21 1.416.639,21 

Juq Mirim Cant RE B Usina 200.000,00 40.820,41 240.820,41 

Revitalização Morro do Diabo 166.487,81 26.186,78 192.674,59 

Revitalização Ilha Anchieta 499.920,73 82.602,66 582.523,39 

Regul Fundiária Cont Cantareira 6.845.497,06 1.036.247,54 7.881.744,60 

Operação Corta fogo 2.387.700,00 - 2.387.700,00 

Rest Florestal - Rio do Peixe 1.321.846,00 589.154,00 1.911.000,00 

Rest Florestal - Aguapeí 1.007.778,00 452.222,00 1.460.000,00 

Total 17.070.742,60 3.565.535,49 20.636.278,09 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA considerou cumprida a deliberação da 87ª Reunião com a 

devolução dos valores apresentados ao FPBRN. Para melhor gestão financeira do 

FPBRN, os recursos dos planos de trabalho aprovados não serão transferidos de 

imediato, devendo permanecer empenhados no Fundo. A transferência só ocorrerá 

quando a Fundação Florestal comprovar que já tem o compromisso com o fornecedor. 

Caso o plano não seja executado, o empenho será cancelado. 

 
6.2. Devolução de valores referentes a saldos de planos de trabalho executados e a 

economias em licitação. 
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A Fundação Florestal informa os saldos de planos de trabalho executados e/ou economias 

em licitação que serão devolvidas ao FPBRN, conforme tabela abaixo: 

    

Planos de trabalho 
 Rendimentos e 

Economias  
 Total  

Estudo Fragilidade Ambiental - PETAR 22.466,35 22.466,35 

Descargas Atmosféricas - Caverna do Diabo 62.662,83 62.662,83 

Veículos atendimento Emergências Químicas 227.000,00 227.000,00 

Equiptos Proteção à Fauna - PE Carlos Botelho 694.000,00 694.000,00 

Total 1.006.129,18 1.006.129,18 

 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA autorizou a devolução dos valores apresentados ao 

FPBRN.  

 
 

Próxima reunião pré-agendada para o dia 02/02/2018 – 9:30hs 

 

 


