MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO

MEMÓRIA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR
DADOS DA REUNIÃO
DATA DA
REUNIÃO:

19 de julho de 2016

HORÁRIO DA
REUNIÃO

Início:

09:00

Término:

13:00

LOCAL DA
REUNIÃO:

Sala de Reuniões da Presidência/ICMBio
Brasília/DF

PONTOS DE PAUTA
TÍTULO DA PAUTA
1

Análise de concessão de Licença de Capacitação concomitante ao
exercício/ocupação de cargos comissionados

2

Resultados da Reunião de articulação com o Serviço Florestal Brasileiro e
desdobramentos internos.

3

Decreto de Estrutura Regimental do ICMBio

4

Acordo de Cooperação Técnica com a USAID

5

Parcerias e Projetos

6

Fluxo da aprovação da proposta de orçamento 2017

7

Parceria Ambiental Público Privada - PAPP

8

Remoções/Redistribuições

9

Compensação Ambiental/Orçamento

10

Capacitação para Promoção

SÍNTESE DO ASSUNTO
Trata de submissão ao Comitê Gestor de avaliação para discussão sobre critérios a serem estabelecidos
de concessão de licença de capacitação para servidor durante período que, concomitantemente,ocupa
cargo comissionado.
Trata de um informe resumo da reunião realizada com a Direção do Serviço Florestal Brasileiro a ser
apresentado ao Comitê Gestor, dando desdobramento interno sobre os encaminhamentos tirados
durante a reunião.
Trata-se de nivelamento sobre o retornodo MP relativo à revisão da estrutura regimental do ICMBio.
Exposição sobre a necessidade de fechar acordo de cooperação técnica com a USAID e ABC. Também da
ABC, instituir o comitê diretor da parceria.
Discussão sobre o enfoque integrado para parcerias e projetos, inclusive junto ao BNDES - Fundo
Amazônia e outros.
Definição sobre acordos de fluxo para apresentação de propostas de orçamento do ICMBio.
Apresentação sobre o andamento atual do projeto PAPP, definição de unidades piloto, equipe e área
responsável pela execução.
Apresentação ao Comitê dos critérios atuais e demandas de remoções/redistribuições.
Tratativas sobre a suspensão da utilização de recursos de CA – Acórdão TCU e impacto no orçamento do
ICMBio.
Apresentação da minuta de instrução normativa que trata da necessidade de capacitação para promoção
a partir de setembro/2016.

QUADRO DE DELIBERAÇÕES/ENCAMINHAMENTO
PONTO DE PAUTA
ÁREA
ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO
RELACIONADO
RESPONSÁVEL
A
B

Foi deliberado que os casos deverão ser objeto de análise da chefia imediata,mediante
a observância da capacidade de absorção das demandas pela equipe que permanece
em exercício na unidade durante o período de afastamento concedido e
importância/relevância do tema do curso para a área.
Organização de uma oficina com equipe tática do ICMBio para nivelamento e
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visualização das funcionalidades e recursos do CAR, para consolidação e formulação de
proposta estruturada de parcerias relativas a ferramenta SICAR e tratativas sobre o
Inventário Florestal.
Análise, tratamento e coordenação das ações de priorização de planos de manejo para
acelerar processo de concessões de manejo florestal.
Análise, tratamento e coordenação das ações relativas a utilização do dados SICAR no
ICMBio e articulação das atividades para implementação dos Planos de manejo florestal
comunitários em RESEX e FLONA.
Após apresentação da contra-proposta do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP) ao Comitê Gestor, na qual o MP propõe além de
pequenos ajustes redacionais, a transformação de cargos DAS 1, 2, 3 e 4 em FCPE 1,2,3
e 4 desta autarquia num percentual que atinge cerca de 70% dos cargos, deliberou-se
por submeter as questões centrais e estruturantes à Secretaria Executiva do MMA para
obter orientações dos procedimentos a serem adotados.
Conforme as orientações obtidas junto ao MMA promover os ajustes na proposta de
revisão da estrutura regimental visando responder o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
Após exposição técnica sobre o assunto, deliberou-se por ser organizada reunião com a
Secretaria de Biodiversidade e Florestas/MMA para tratar de forma conjunta uma
agenda de proposições e de atuação para conclusão do procedimento em se formalizar
o Acordo de Cooperação Técnica.
Foram tratadas situações de projetos específicos, deliberando-se pelo tratamento da
parceria do ICMBio visando fortalecimento ações combate ao desmatamento e redução
de incêndios, sendo deliberado pela articulação de agenda com os agentes
financiadores para apresentação das propostas do ICMBio.
Após discussão do assunto, deliberou-se que será revisadaa proposta de fluxo e haverá
uma reorientação sobre o novo procedimento de propostas de orçamento,
apresentando-se na próxima reunião do Comitê Gestor
Revisão e reorientação sobre fluxo interno sobre as propostas de orçamento,
envolvendo todas as diretorias.
Considerando-se a complexidade do tema e tempo necessário para a apresentação, foi
deliberado que este tema deverá ser objeto de reunião específica para tratar do
assunto.
Após realizada a apresentação, deliberou-se que caberá a normatização dos critérios já
utilizados como parâmetro para subsidiar o processo decisório, dando maior
transparência para todos dos procedimentos adotados.
Em ajuste, visando adequar e acelerar o fluxo, as consulltas serão realizadas ao Comitê
de Remoção, às chefias imediatas e às Coordenações Regionais via SEI, por sua vez a
CGGP elaborará Resumo Padrão para subsidiar deliberação do Presidente e Diretores,
que se manifestarão por correio eletrônico, e havendo divergências nas manifestações
a deliberação se dará em reunião do Comitê Gestor.
Foi decidido que será elaborado um resumo para apresentar à Secretaria de Orçamento
e Finanças (SOF), sobre os impactos dos valores de compensação ambiental nas obras
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no país e realizar avaliação da proposta de decreto. Além disso, o MMA deverá ser
informado sobre a situação formalmente e fazer o MMA rever o orçamento pelo
excesso de arrecadação.
Após apresentação dos procedimentos da Minuta de IN que foi elaborada para atender
ao disposto no Decreto 8.423/2015, o comitê gestor deliberou-se pela aprovação da
minuta e pela continuidade dos procedimentos visando a publicação da IN.
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