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SÍNTESE DO ASSUNTO

Relatório de Gestão – TCU

Relatório de Gestão – TCU

Apresentação dos resultados da consultoria sobre a avaliação de riscos do
processo de gestão do Fundo de Compensação Ambiental.
Apresentação do PAINT 2021

Apresentação dos resultados da consultoria sobre a avaliação de riscos do
processo de gestão do Fundo de Compensação Ambiental.
Apresentação do PAINT 2021

Referente ao processo 02031.000135/2019-51, que do Acordo de
Cooperação entre o ICMBIO e a UNESP.
Referente ao processo 02070.004815/2020-11 que trata da Anuência para
Anuência ASV
ASV do Projeto de Adequações da Usina 1 de Carajás.
Referente ao processo 02072.000269/2018-13 que trata da Autorização para
Licenciamento Ambiental
Licenciamento Ambiental do Loteamento Ecivitas Smart City.
Apresentação dos avanços e próximos passos para a certificação da
Certificação do MEC junto à ACADEBio.
ACADEBIO junto ao MEC para a realização de cursos de pós-graduação.
Plano de Desenvolvimento de Pessoas / 2020
Apresentação e deliberação da proposta de minuta do Plano de
Desenvolvimento de Pessoas. (Processo 02070.002801/2008-77).
Doação por Compensação de Reserva Legal de imóvel sobreposto à Unidade Processo: 02060.004500/202-74 - Compensação de Reserva Legal do Imóvel
de Conservação.
denominado Fazenda Progresso - Gleba 02, correspondente à matrícula
nº12.222, com área registrada de 29,4625 hectares, de propriedade do
Senhor Antônio Fernandes Filasse, localizado na Reserva Biológica da Mata
Escura.
Processo: 02128.001157/2019-60 - Compensação de reserva legal da
Fazenda Chapadão da Babilônia ou Canastrinha - Gleba A, correspondente à
matrícula no 11.609, com área registrada de 8,1660 ha, de propriedade da
Agropecuária Nonô Prata Ltda, localizado no Parque Nacional da Serra da
Canastra.
Acordo de Cooperação

10
11
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13

Apresentação do SISGA

Sistema de Gestão de Atividades criado pela DISAT.

Ações Judiciais Aparados da Serra

Ações Judiciais Aparados da Serra

Prorrogação do prazo de vigência do Acordo de Cooperação S/N/2016, com Processo 02124.010150/2016-26, que trata da prorrogação do prazo de
vistas a atualização e aprimoramento da descrição e modo de vigência do Acordo de Cooperação S/N/2016, com vistas a atualização e
acompanhamento das atividades.
aprimoramento da descrição e modo de acompanhamento das atividades.
Informes Gerais

Informes Gerais
ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO

A

B

C

O Relatório de Gestão, na forma de relato integrado, é um dos itens da prestação de contas da Autarquia e tem como objetivo apresentar anualmente
os resultados alcançados pelo ICMBio frente aos objetivos estratégicos e às
prioridades de gestão. Foi apresentada as normativas que orientarão a elaboração do relatório do exercício de 2020 e o seu respectivo plano de ação.
Adicionalmente, foi apresentada as modificações realizadas pela IN-TCU nº.
84/2020 no processo de prestação de contas, dando ênfase aos prazos de
atualização das informações e o novo local de apresentação dos itens da
prestação de contas. O Presidente, Fernando Lorencini chamou a atenção
para a importância em obedecer ao prazo de entrega das prestações de contas, bem como a necessidade de as áreas demandarem aos pontos focais a
coordenação e a elaboração do Relatório para o pleno atendimento das determinações.
A Auditora Chefe e a Coordenadora da CGPLAN apresentaram o resultado
da consultoria realizada pela Audit, para avaliação dos riscos da gestão do
fundo de compensação ambiental junto à CEF. Foram debatidos os riscos
mais relevantes e as medidas de mitigação propostas. Algumas medidas
aprovadas necessitam de posicionamento da PFE, à qual serão direcionadas
consultas para posicionamento pela CGPLAN, após o recebimento do relatório de consultoria elaborado pela Audit.
A Auditora Chefe apresentou a seleção de trabalhos a serem incluídos no
PAINT 2021, com base nos critérios aprovados pelo Comitê Gestor na
reunião da semana passada. Para o exercício de 2021, foi aprovada a
realização de sete trabalhos de avaliação baseadas em risco, sendo um por
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diretoria finalística e um por cada uma das seguintes áreas: logística, gestão
transversal, TI e financeira. Além desses trabalhos, foi aprovada pelo Comitê
Gestor a realização de dois trabalhos de consultoria e a avaliação de um
termo de parceria solicitada pela Diplan. O Plano prevê ainda a implantação
do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Audit, a implementação
de Metodologia Ágil nos trabalhos de auditoria e o Projeto Auditoria
Preventiva, a ser realizado in loco nas Gerências Regionais, com participação
das UC. O PAINT 2021 será encaminhado à CGU, para acompanhamento.
Objetiva a cooperação mútua para a realização de pesquisa e ações voltadas a execução do projeto intitulado “Tecnologias reprodutivas e mecanismos de determinação sexual em piracanjuba, para aplicação em programas
de repovoamento”. Considerando que a execução do Projeto não contempla o repasse de recursos financeiros por parte do ICMBio, o Comitê Gestor
aprovou o seguimento de parceria entre o ICMBio e a UNESP.
Trata da Anuência para supressão de vegetação referente às operações das
Minas de Ferro de Carajá devido ao Projeto de Adequações implementado
pela Vale na Usina 1 de Carajás. Em análise no âmbito da Coordenação-Geral de Avaliação de Impactos, concluiu-se que se trata de área contígua, valorada e indenizada no pretérito. Em contrapartida o empreendedor deverá
corroborar com as condições propostas na IN ICMBio nº 1/2018. Diante das
informações demandadas o Comitê Gestor aprovou a supressão de vegetação.
O processo nº 02072.000269/2018-13 discorre sobre a autorização para o
Licenciamento Ambiental do Loteamento Ecivitas Smart City. Em contrapartida o empreendedor deverá promover a manutenção ou realocação dos
exemplares vegetais nativos mediante condições especificas elencada na
ALA. Diante do exposto sobre as informações demandadas o Comitê Gestor
manifestou favorável pela a aprovação quanto a autorização do Licenciamento Ambiental.
Discorreu sobre os principais benefícios, avanços e os próximos passos sobre o projeto para a certificação da ACADEBIO junto ao MEC na realização
de cursos na modalidade pós-graduação. O Presidente, Fernando Lorencini
e demais Membros do Comitê, elogiaram o trabalho realizado pela equipe
na expertise em promover mais uma etapa significativa diante do conhecimento.
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Foi apresentada a proposta de Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP
2020 contendo o acompanhamento da execução e investimentos na capacitação e formação dos servidores, seguindo as diretrizes do ICMBio, bem
como as informações da perspectiva financeira. O Comitê Gestor deliberou
que as contribuições e ajustes ao PDP 2020 devem ser encaminhados para
a CGGP, até dia 27/11/2020, em seguida esta fará os ajustes na Minuta de
Portaria e encaminhará o documento para assinatura do Presidente, publicação e atualização do Sistema do Ministério da Economia.
Os processos ns° 02060.004500/202-74 e 02128.001157/2019-60
respectivamente tratam da Compensação de Reserva Legal do Imóvel
denominado Fazenda Progresso, localizado na Reserva Biológica da Mata
Escura e da Fazenda Chapadão da Babilônia ou Canastrinha, localizado no
Parque Nacional da Serra da Canastra, Atendendo a todos os critérios da
legislação ambiental e após considerações demandadas, o Comitê Gestor
deliberou pela a aprovação do recebimento da Doação em Compensação de
Reserva dos referidos processos.
Pauta retirada, será apresentada em outra oportunidade.
O Procurador Federal, Dr. Dilermando apresentou estudos sobre as ações
judiciais em Aparados da Serra, informando que seguirá vertentes distintas
por se tratar de segmentos insignes. O Comitê Gestor, demandou que em
relação ao caso do estacionamento do PARNA será encaminhado um Ofício
para as autoridades locais do Rio Grande do Sul, Ministério Público, Polícia
Federal e Polícia Ambiental informando sobre a ocorrência da não autorização por parte do ICMBio do Licenciamento ambiental por se tratar de empreendimento que afeta negativamente a UC. Em relação a Guarita do
PARNA o ICMBio entrará com o pedido de reintegração de posse. O Diretor
da Diman informou que o cumprimento das obrigações elencada no Edital
por parte da empresa é de competência obrigatória, situação em que não
está ocorrendo.
Trata o presente de Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação S/N/2016 celebrado entre o ICMBio e o Município de Mossoró/RN, objetivando prorrogar o prazo do acordo com vistas ao desenvolvimento de atividades voltadas
para o fortalecimento da Gestão, Implementação e Manutenção do Núcleo
de Gestão Integrada ICMBio Mossoró, em especial o Parque Nacional da
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Furna Feia. Processo nº 02124.010150/2016-26 aprovado pelo Comitê Gestor.
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