ATA
Reunião ordinária do Fórum Técnico (FT)
Programa Arpa
19 de maio de 2016
Sala CT-01, MMA 505 N, 9:00 – 18:00
1.
Thiago Barros deu as boas-vindas aos participantes e apresentou a agenda com os
tópicos da reunião (Anexo 1). A lista de presença se encontra no Anexo 2.
2.

Encaminhamentos e deliberações da reunião do FT em junho de 2015:

Ações realizadas:
Planejamento da implementação dos protocolos de monitoramento; discussão do tema na
reunião da Comissão de Gestores (CG) durante o Congresso Brasileiro de Unidades de
Conservação (CBUC) a e sua inserção no planejamento do PO 2016/2017; oficio enviado
aos Órgãos Gestores (OG) destacando os compromissos da fase III, informações sobre o
e-Social enviada aos Pontos Focais (PF).
3.

Encaminhamentos e deliberações da reunião do FT em setembro de 2015:

Ações não realizadas: PF e CG identificarão demanda por modelos de TDR; PF e CG
identificarão bens para os quais não existe número mínimo de fornecedores.
Ações realizadas: UCP avaliou a necessidade de oficinas para contratações e solicitações
estratégicas; UCP enviou e-mail aos gestores informando-os sobre os prazos para ajustes
nas solicitações; Funbio enviou até 4 de setembro de 2015 propostas de especificação
padrão para avaliação e contribuição dos PF e CG; Funbio informou aos membros do FT e
UCP sobre o fechamento de lotes para divulgação junto aos fornecedores locais; o Funbio
está em processo de solicitar a não objeção aos doadores para aquisições que não possuem
o número mínimo de fornecedores; Funbio e UCP disponibilizarão modelos de TDR
(disponíveis apenas quando solicitado ao Funbio, que envia o TDR ao gestor por e-mail).
4.

Deliberações dos colegiados:

Comitê do Fundo de Transição – CFT (abril de 2016)
- Revisão da modelagem de custos e financeira até julho de 2016;
- Funbio apresentará proposta de trabalho para redução de prazos e diminuição de passivo.
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Painel Científico de Aconselhamento – PCA (abril de 2016)
- Elaboração do Plano de Trabalho;
- Monitoramento da fase III: integridade da paisagem; benefícios socioeconômicos
(consultoria em andamento); uso de recursos naturais; efetividade;
- Análise de conectividade (elaborar um concept paper sobre cobertura vegetal x fases do
Arpa x Metas de Aichi).
5.
O Funbio reafirmou a necessidade dos OG orientarem novamente os gestores a não
estourarem o teto das Contas Vinculadas (CV) e revisarem atividades planejadas que se
baseiem quase que exclusivamente nas CV, de modo a replanejar o modo de execução e
para que sejam pensadas e colocadas em prática soluções de execução direta (contratos
guarda-chuva, por exemplo). A UCP solicitou que os PF enviem este diagnóstico à
coordenação do Arpa.
6.

Deliberações da CG

- CG contribuirá sobre melhorias no Cérebro;
- UCP avaliará a participação da CG na Missão de Avaliação do Banco Mundial;
- UCP enviará o Plano de Consolidação aos gestores por e-mail;
- Funbio apresentará estudo sobre a instalação de base na Amazônia;
- CG consultará gestores sobre problemas na operação da CV;
- Funbio apresentará parecer sobre manter as CV que não apresentam problemas nos
municípios de referência das UC;
- Funbio avaliará a possibilidade de utilizar os recursos de doação para gastos de transação
das doações de bens nos PAS e PPI (planos de ação comunitários do Subcomponente 2.3);
- Funbio avaliará a possibilidade de rever os prazos e procedimentos de análise de prestação
das CV, quando da necessidade de ajustes.
7.

Encaminhamentos da reunião do CG

Sistemas de comunicação: Funbio apresentará lista de protocolos parados no sistema;
identificação de entraves e definição de procedimentos.
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Marco Referencial de Demarcação: Definição de estratégia de consolidação; avaliação
do impacto financeiro na revisão da modelagem.
Capacitação do Conselho em UC grau I: Discussão da pertinência pelo FT; avaliação do
impacto financeiro na revisão da modelagem.
8.

A UCP apresentou um quadro com a nova composição do Comitê do Programa (CP):
3 MMA: SECEX, SBF e SMCQ
1 ICMBio: Presidência / DIMAN
1 MOPG
1 Ministério da Fazenda: Secretaria de Política Econômica
1 OG estadual em caráter rotativo: AM e RO
2 da sociedade civil: Fundação Vitória Amazônica – FVA (AM) e Ecoporé (RO)
3 doadores privados (CFT) WWF-Brasil, Fundação Moore e Anglo American

9.

A UCP apresentou a execução do Arpa (PO 2014/2015) em abril de 2016:

Taxas de execução: 84 UC (63%), sendo que 61 UC apresentaram 78%; PAS / PPI (43%);
Subcomponente 2.1 (criação de UC) (35%)
10. A UCP solicitou especial atenção dos PF à execução de 10 UC que tiveram baixa
execução no período (federais e estaduais).
11. No contexto da aceleração do Programa, a UCP apresentou um quadro com as UC
sem Planos de Manejo (46) e com Planos (57), de acordo com a FAUC 2015 e como esta
situação orientou as 2 oficinas de Plano de Manejo realizadas com gestores estaduais e
federais em outubro de 2015 e março de 2016. Das 46 UC sem Plano de Manejo, 41 são
grau I e 5 são grau II. A FAUC 2016 será rodada em junho, atualizando os números acima
apresentados.
12. FAUC 2015: 13 UC não alcançarem o MR Obras de Infraestrutura (grau II). Há
56 insumos planejados em 29 UC e a UCP apresentou (para avaliação do FT) uma proposta
de uma consultoria pessoa física para auxiliar na elaboração de TDRs para o
desenvolvimento de projetos arquitetônicos, execução de reformas e na elaboração de um
guia para a execução de obras de infraestrutura, incluindo um roteiro para a elaboração de
TDR e modelos de um projeto básico.
13. A UCP reiterou a necessidade de maior envolvimento de parceiros (ex.: organizações
da sociedade civil de atuação local) no ciclo de planejamento, o que até o presente momento
não foi realizado. Esta estratégia deverá ser discutida nas próximas reuniões do FT.
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Também não foi ainda realizado pela UCP o desenvolvimento de um sistema ou estratégia
para levantar, sistematizar e formalizar parcerias que também contribuirão para a gestão
das UC, deslocando custos e auxiliando na execução das atividades. Esta ação está prevista
para uma consultoria PF a ser contratada pela UCP.
14. A UCP informou que um dos compromissos da fase III junto aos doadores é realizar
um estudo de qualificação e sistematização dos dados financeiros dos OG no que tange as
UC apoiadas pelo Arpa.
15. O jornalista João Freire, consultor do Programa Arpa, disse que realizará um
diagnóstico sobre a comunicação do Arpa em relação aos OG, apoiando os estados e
planejando ações de comunicação integradas com os OG. João solicitou aos PF uma agenda
de visitas aos OG e possivelmente as UC, para conversar com os gestores e com a área de
comunicação do OG.
16. A UCP informou que a regra de cálculo de diárias no Arpa não corresponde aos
procedimentos vigentes da administração pública federal. Desta forma, a UCP propõe que
será adicionado ½ diária referente ao dia de retorno do gestor à sede de serviço. O FT
deliberou pela aprovação da nova regra, que será então encaminhada para a deliberação do
CP.
17. Sobre os contratos regionais, a UCP informou que os doadores apresentaram nãoobjeção e que o Funbio está atualizando os valores dos contratos para o PO 2016/2017 para
realizar um teste-piloto (cartão combustível) com as UCs federais do ICMBio no estado do
Amazonas. Acrescentou que o ICMBio e os OG de Rondônia e do Acre deverão apresentar
uma lista de fornecedores (postos de combustíveis) dos OG. Em paralelo, demandas dos
demais OG serão levantadas pelo Funbio.
18. A UCP informou que a RDS rio madeira, a RDS Igapó-açu, a Resex Unini e a RDS
do Juma ainda tem pendências para que o PO 2016/2017 entre em execução.
19. A UCP informou que 4 UC executarão 2 CVs até o final da execução do PAS e PPI.
São elas: RDS Rio Madeira, RDS Igapó-açu, RDS do Juma e Resex Unini.
20. A UCP reiterou que os OG devem solicitar aquisições e contratações complexas
imediatamente, conforme acordado durante a oficina de planejamento do PO 2016/2017
em novembro de 2015. O próximo lote de aquisições será em agosto de 2016.
21. A UCP informou que enviará um Plano de Consolidação de todas as UC que estão
implementando o monitoramento da biodiversidade, com planejamento dos protocolos
mínimos. O FT sugeriu que a capacitação no campo dos OG estaduais que participaram da
oficina de planejamento em Brasília (dezembro de 2015) seja em algum período na segunda
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quinzena de julho de 2016. O Funbio informou que o GEF-Mar realizará um teste-piloto
com a contratação de bolsistas de pesquisa (vinculado à instituição de pesquisa) e a UCP
informou que espera aplicar este formato ao monitoramento da biodiversidade no Programa
Arpa no futuro.
22.

Encaminhamentos e recomendações

22.1 Prazo de 17 de junho de 2016 para os PFs e CG levantarem as demandas de modelos
de TDR contemplados nos Planos Operativos e os enviarem a UCP; em seguida, a UCP
encaminhará os modelos ao SEDOC do Funbio para análise.
22.2 Cronograma de aquisições de bens prioritários no âmbito do Subcomponente 4.4
(Monitoramento ambiental / biodiversidade): PF informarão a UCP, até 3 de junho de 2016,
com justificativas. Dentro do mesmo prazo, a UCP pedirá que a DIBIO/ICMBio levante as
especificações necessárias dos bens e informará ao Funbio que estes bens serão adquiridos
fora das especificações padrão quando forem inseridos no sistema pelos gestores, desde
que devidamente justificados.
22.3 Até 30 de junho de 2016, o Funbio informará aos PF quais aquisições de bens já
planejadas deverão ser solicitadas urgentemente no sistema Cérebro, pois serão feitas com
recursos do GEF, cujo prazo final de pagamentos será em menos de 5 meses, em outubro
de 2016.
22.4 Até 30 de junho de 2016, o Funbio apresentará proposta de trabalho para redução de
prazos e diminuição de passivo do sistema Cérebro.
22.5 Funbio dialogará com o Banco do Brasil sobre melhorias na internalização do
entendimento da CV e do seu funcionamento.
22.6 ICMBio enviará ao Funbio a IN sobe uso de radiocomunicação em UC. Funbio
avaliará se poderá prosseguir o processo de compra, consultando o fornecedor para ver se
não há demanda especifica. Funbio comunica aos PF essas especificidades e sobre os
insumos que estão fora das especificações, para discussão interna e replanejamento, se
necessário.
22.7 Até 30 de junho de 2016, os PF verificarão que aspectos são considerados em cada
OG no âmbito da demarcação estratégica nas UC e a UCP avaliará em que colegiado este
debate será travado a partir destas informações.
22.8 Os PF se manifestaram unanimemente favoráveis ao Programa Arpa apoiar a
Capacitação do Conselho em UC de grau I e deverão a UCP efetivar um estudo do

5

impacto financeiro desta ação e discussão no CP para aprovar uma mudança no Manual
Operacional do Programa dentro de um possível ajuste no modelo de custo.
22.9 A UCP deve incluir a ABEMA na comunicação do Arpa e divulgue as deliberações
dos colegiados e agenda do Programa e demais resoluções entre as entidades cadastradas
para que deem uma contribuição sobre os temas tratados.
22.10 A UCP encaminhará até 23 de maio de 2016 a minuta de TDR para o
desenvolvimento de projetos arquitetônicos em UC para os PF fazerem uma análise crítica.
22.11 O FT deliberou a necessidade de a UCP e o Funbio discutir como implementar um
mecanismo de controle das diárias pagas aos colaboradores, que eventualmente deixem de
comparecer à atividade no campo e não devolvem as diárias.
22.12 Os PF verificarão, motivados por uma consulta oficial da UCP, se o OG tem um
sistema de concessão de diárias e passagens que aceite a inserção de solicitações para
colaboradores eventuais que receberão recursos exclusivamente do Programa Arpa.
22.13 O ICMBio e os OG de Rondônia e do Acre deverão apresentar uma lista de
fornecedores (postos de combustíveis) dos OG. Em paralelo, demandas dos demais OG
serão levantadas pelo Funbio.
22.14 O Funbio encaminhará a UCP um relatório sobre as aquisições de bens que se
encontram fora das especificações padrão e cuja prioridade de compra hoje se encontra
abaixo dos bens que estão agrupados em lotes.
22.15 Os PF de RO, MT e AP deverão envisr a UCP relatórios de contrapartida dos
governos estaduais em 2015. RO também deverá enviar dados de 2012.
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Anexo 1. Proposta de Pauta para Reunião do Fórum Técnico
19 de maio de 2016

Local: Brasília / DF – MMA anexo 505 norte – CT-01
Rede: visitante Senha: @mma2016
Participantes
Membro
Ponto Focal do OG
Ponto Focal do OG
Ponto Focal do OG
Ponto Focal do OG
Ponto Focal do OG
Ponto Focal do OG
Ponto Focal do OG
Comissão de Gestores
Gestor Financeiro
UCP
UCP
Consultor
em
comunicação UCP

Instituição
ICMBio
OEMA AP
OEMA PA
OEMA MT
Naturatins
OEMA AC
OEMA AM
SEDAM RO
Funbio
MMA/DAP
MMA/DAP

Representante
Antônio Edilson de Castro Sena
Marcio Nunes Leite
Wendell Andrade
Jussara Souza Oliveira
Gino Oliveira
Cristina Maria Batista de Lacerda
Gilmar José de Oliveira Souza
Juciley Cândido Gomes
Ilana Oliveira
Thiago Barros
Marco Bueno
João Freire

PAUTA:
Hora Tópicos
Responsável
09:15 Introdução: Boas vindas, encaminhamentos e deliberações das últimas reuniões
Thiago Barros

09:30 Principais deliberações dos colegiados
(CFT, PCA e CG) Thiago Barros
10:00 Encontro de gestores: sugestões e encaminhamentos
10:30 Status recomposição do Comitê do Programa

Comissão de Gestores

Thiago Barros

10:45 Aceleração da Execução do Programa: acompanhamento e próximos passos
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taxa de execução do Programa;
Planos de manejo e Obras de infraestrutura;
Mobilização de Parceiros
Fluxo de Solicitações;
Termos de Doação;
Contratos regionais;
Contas vinculadas;
Oficina de Planejamento Thiago Barros e Funbio
Almoço

14:00 Continuação Aceleração da Execução do Programa: acompanhamento e próximos
passos
Thiago Barros e Funbio
16:00 Compromissos fase III:
1.
Condições de desembolso;
2.
Agenda de engajamento dos estados;
3.
Monitoramento da Biodiversidade;
4.
Contrapartida Governamental (RO, MT, AP);
5.
Consultoria dados Financeiros (detalhamento por MR) Thiago Barros

17:00 Calendário ARPA: atividades previstas
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Thiago Barros

Anexo 2. Lista de presença

9

