Comissão de Gestores do Programa ARPA
1ª Reunião Ordinária
16 de setembro de 2019
Local: Ministério do Meio Ambiente, Esplanada
dos Ministérios, Bloco B, sala 724 (7º andar) –
Brasília, DF

ATA
1. A composição dos representantes da CG atualmente, após as mudanças
de funções ou cargos de gestores, ficou Cristiano Gonçalves, Walben
Ferreira, Iranildo Coutinho e Mariana Leitão.
2. Fábio sugere que a CG e o Funbio colaborem no curto prazo para redefinir
ou esclarecer que tipo de apoio as diárias e CV poderão realizar para
pequenas despesas e ações emergenciais, que é o motivo de ser da CV,
especialmente considerando que os cartões Funbio substituirão em parte
estas despesas.
Encaminhamento: Montar um grupo de trabalho para fazer esta discussão (CG,
Funbio, UCP, ICMBio).
3. Cristiano disse que é necessário melhorar a comunicação entre Funbio e
os gestores e OG para que regras e procedimentos que tenham sofrido ou
venham a sofrer algum ajuste sejam devidamente informados aos
gestores.
4. Fábio informou que uma nova ferramenta de execução está sendo
implementada para suprir as demandas que eram atendidas pela CV. Ele
fez um histórico do surgimento da CV, destacando como este mecanismo
surgiu com o intuito para apoiar atividades de custos menores na ponta,
com uma forma de execução rápida. Com o passar dos anos, com o uso
cada vez maior em quantidade e volume, o mecanismo passou a ser
questionado pelo TCU, pelo ICMBio e pelo próprio Funbio. Em 2018, a
execução da CV foi da ordem de R$ 35 milhões, o que não condiz com a
proposta inicial do mecanismo. Todos os POAs do Fundo de Transição de
2014 para cá demonstram que a CV está sendo usada principalmente para
a Operacionalização, equipamentos, Proteção, Funcionamento de
Conselho, o Monitora e Instalações Mínimas. Em 2019, porém, a CV foi
utilizada em volume bem menor.
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5. Os maiores gastos têm sido com Combustíveis e óleos, Alimentação,
manutenção de máquinas e equipamentos, material de uso e consumo e
outros serviços PF.
6. Pelo menos 80% das operações com CV serão cobertas pelos cartões
Funbio e a contratação de serviços de autônomo (que já está
acontecendo).
7. Cartão de despesas locais: novo cartão de débito com saldo mensal de R$
3000 para execução de pequenas despesas das UCs (1 cartão por UC), com
início da operação para o PO 20/21. Em princípio, será o cartão do BB, mas
a ideia é utilizar 1 cartão com bandeira Mastercard não vinculada a um
banco, mas a uma empresa especializada, que permite inclusive o saque
em qualquer caixa 24 horas. A despesa feita localmente poderá ser
registrada em seu celular e enviada automaticamente para o Funbio para
a imediata prestação de contas.
8. No PO 20-21, o planejamento já deve considerar estes mecanismos e a CV
continua a ser executada no atual PO 18-19.
9. A mudança no Cérebro será de CV para despesas locais, que estará
preparado para receber já os novos PO 20-21 planejados.
10. Cartão combustível está na Fase de expansão, sendo que 85 UCs já o
utilizam.
11. O Cartão Alimentação se encontra na fase de contratação da empresa, com
o início piloto (10 UCs) para 1º de outubro e expansão para o Arpa todo
em 2020.
12. O Cartão Manutenção: mesma situação do cartão alimentação.
13. Fábio informou que as operações já estão sendo desenvolvidas e testadas
desde o início do ano e que o novo modelo já estará operacional para a 1ª
oficina de Manaus, em outubro e que o Funbio terá sempre em vista as
exceções, cercando-se de redes credenciadas que garantam fornecedores
de confiança.
14. Iranildo alertou que há locais em que somente na capital ou somente um
posto faz transações. Isto o obriga muitas vezes a carregar vários carotes
com combustível, o que torna a logística muito complexa.
15. Cristiano acredita que para material de campo para expedições e material
de construção são despesas altas que não podem ser contempladas com
os cartões Funbio seja pela modalidade deles, seja pelo valor de R$ 3000.
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16. Fábio informou que o risco de vulnerabilidade com o uso contínuo e
crescente da CV se revelou pelas análises que o Funbio realizou da
execução do Programa Arpa e que esse risco atinge a todos os atores,
incluindo os gestores.
17. Fernanda afirmou que considera a transição para os cartões um pouco
brusca e questionou o Funbio sobre valores tão baixos para o cartão de
despesas locais. Fábio respondeu que uma transição mais gradual pode
ocorrer dependendo da capacidade de adaptação do programa como um
todo no próximo ciclo, mas a meta que será perseguida é o uso dos cartões
para a totalidade das UCs. O Funbio se comprometeu a levar os termos de
adesão aos cartões para os gestores já assinarem durante as oficinas.
18. Fábio informou que será feito um levantamento das exceções para que
estas UCs possam ter um tratamento especial, a exemplo do cartão
combustível em algumas UCs que não têm como aderir ao sistema.
19. Fábio disse que é necessário pactuar junto aos gestores que tipos de
despesas são específicas e devem ser cobertas pelo cartão de despesas
locais.
Encaminhamento: Dia 25 de outubro de 2019 haverá uma reunião do GT
formado pela CG (ver item 2) para deliberar sobre este tema.
20. Renata afirmou que é importante ter em mente a necessidade de uma
transição gradual e segura e que os gestores que têm tido sucesso no uso
dos cartões compartilhem esse relato com os demais durante as oficinas.
21. Renata afirmou a necessidade de fazer a renovação da CG.
22. Fernanda sugeriu fazer um recrutamento de candidatos do ICMBio
durante as oficinas PO 20-21.
Encaminhamento UCP atualiza edital até 23.9, divulga nas oficinas de
planejamento e fecha o período de candidatura 1 semana após a última
oficina, faz a votação até a 1ª semana de dezembro e até meados de
dezembro de 2019 teremos a nova CG.
23. Marco atualizou a CG sobre o planejamento para o ciclo PO 20-21,
informando o que está na tabela abaixo.
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24. Renata informou a CG sobre o teto de desembolso (ainda não aprovado
pelo CFT) que foi divulgado para os PFs a fim de auxiliar os gestores no
planejamento do PO 20-21.
25. Fábio informou que solicitou aos pontos focais que os gestores não façam
múltiplas solicitações a partir do PO residual do biênio 18-19, pois durante
as oficinas o Funbio orientará os gestores sobre como fazer este
procedimento.
26. Renata revisou a planilha de ações e encaminhamentos de outubro de
2018 e os resultados se encontram no arquivo anexo desta ata (planilha
Excel).
27. Iranildo sugeriu que módulos de treinamento à distância sejam
implementados e Fábio informou que o Funbio está discutindo o
desenvolvimento de uma plataforma com essa finalidade.
28. A CG acordou deixar para marcar uma nova reunião quando a reunião do
FT de 2020 for marcada.
29. Iranildo sugeriu que a divulgação sobre os novos mecanismos do Funbio
seja feita antes das oficinas para que este assunto não domine o evento.
30. O Funbio está preparando um informe sobre estes mecanismos e divulgará
para os PFs antes das oficinas.
31. Dia 23 de setembro o Funbio já vai liberar o sistema de solicitação de
passagens via aplicativo.
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Lista de presença
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