Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze, na sala de reuniões da Presidência do ICMBio, às 14h30, teve início a reunião do Comitê Gestor deste Instituto, com os seguintes participantes: Rômulo Mello (Presidente), Silvana Canuto (Diretora da Diretoria de Planejamento,
Administração e Logística), Fernando Dal’Ava (Diretor Substituto da Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Ricardo Soavinsky (Diretor da Diretoria de Criação
e Manejo de UCs), Daniel Penteado (Diretor Substituto da Diretoria de Ações Socioambientais
e Consolidação Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Carlos Vitor Bezerra (Procurador
da PFE), Marcelo Alberto Gorski Borges ( Sub-Procurador da PFE), Gustavo Rodrigues (Coordenador Geral da CGPLAN).

Pauta:
1. Preparatória para a reunião com os Coordenadores de Macroprocessos e
NEXUS
2. Processo Seletivo para chefia da Reserva Extrativista Recanto das Araras de
Terra Ronca
3. Apresentação do Relatório de Criação de UCs
4. Ampliação da Floresta Nacional do Araripe
5. Informes

Deliberações:
1. Preparatória para a reunião com os Coordenadores de Macroprocessos e NEXUS
Em virtude de realização de reunião com os Coordenadores Gerais do Instituto para
abordar temas como a execução orçamentária de 2011, os limites orçamentários para
2012 e o Sistema de Gestão Estratégica, a Senhora Silvana Canuto iniciou sua fala
para apresentar ao Comitê os números do exercício anterior e a perspectiva para o presente exercício orçamentário e financeiro.
Contextualizou os presentes resumindo os fatos de 2011, em que se enfrentou restrição orçamentária durante todo o ano em conseqüência do contingenciamento de aproximadamente 40% do valor aprovado, logo no início do ano, vindo a ser descontingenciado somente em novembro. Em 16 de dezembro de 2011, último dia oficial de empe nho e movimentação de limites, foi concedido ao ICMBio um crédito suplementar no valor de R$ 11.470.000,00 (onze milhões, quatrocentos e setenta mil reais), fruto de su-

perávit de arrecadação em anos anteriores. O Ministério do Meio Ambiente proveu o
Instituto do respectivo limite orçamentário que, com a reabertura do Sistema Integrado
de Administração Financeira-SIAFI, pode executar 99,98% do limite orçamentário de
2011.
Seguiu apresentando comparativos de despesas de custeio e investimento e de diárias
e passagens por macroprocesso, além da série histórica do orçamento desde 2008, demonstrando os avanços que vinham sendo conquistados ano a ano.
Sobre o orçamento de 2012, o Senhor Gustavo Rodrigues informou que a Proposta de
Lei Orçamentária Anual-PLOA seguiu para a sanção da Excelentíssima Senhora Presidente da República com um limite inferior ao do ano passado. Essa redução, em custeio, representa 13,69% em relação ao orçamento 2011. Deduzidos os valores carimbados para os Parques da Copa, esse percentual chega a mais de 21%. Para os recur sos de investimento, no entanto, houve ampliação de 182,18% em relação ao orçamento 2011; sem considerar o valor destinado aos Parques da Copa, o aumento representa
3,82%.
A Senhora Silvana Canuto informou que, para o Programa Parques da Copa, estão
previstos na PLOA o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões), sendo 15.000.000,00
(quinze milhões) em custeio e o mesmo valor em capital.
Ao fim da explanação, apresentou a proposta da DIPLAN para a execução de 2012,
que envolve: Limite para execução de despesas com diárias e passagens: 10 milhões
(redução de 14,23% em relação a 2011); divisão de limites por macroprocesso; reuniões na primeira semana de cada mês para análise de limites e eventual redistribuição;
definição de limites para contratação de brigadistas; controle de diárias e passagens
via SCDP e não via SIAFI; definição de limites por contrato (combustível, alimentação,
aeronaves, embarcações e telefonia/internet); e aplicação dos recursos de investimento
no Plano Nacional de Revitalização das Estruturas (7 milhões);
Após discussões, foram acordados os seguintes encaminhamentos:
a) As Diretorias finalísticas realizarão levantamento de recursos extra-orçamentá-

rios por macroprocesso (ARPA, PROBIO, GEF, KFW, PNUD) e entregarão para
a DIPLAN até a próxima terça-feira;
b) A partir dessa proposta, será providenciada a definição de limites para os macro-

processos;
c) Sobre a proposta de aplicação dos recursos de investimento, o Comitê Gestor

solicitou que a DIPLAN providencie uma proposta para o Plano Nacional de Revitalização das Estruturas e volte a apresentar neste fórum; e
d) O ICMBio iniciará desde já as gestões para pedidos de créditos suplementares

tão logo seja possível; buscará ainda trabalhar no sentido de sensibilizar os Ministérios do Meio Ambiente e do Planejamento para garantir que o orçamento do
Instituto não sofra contingenciamentos de modo a assegurar, no mínimo, a continuidade das ações atuais.

2. Processo Seletivo para chefia da Reserva Extrativista Recanto das Araras de
Terra Ronca
A respeito do processo seletivo realizado para escolha de Chefia para a Reserva
Extrativista de Recanto das Araras de Terra Ronca, a Senhora Iolita Bampi informou
que o processo foi praticamente vazio, tendo em vista apenas uma candidatura, não
sendo habilitada por não atender aos requisitos necessários.
Informou que demandas da comunidade organizada local, no entanto, solicitam
decisão em curto prazo.
Sendo assim, o Comitê Gestor deliberou pelo retorno do processo à DIPLAN, com o
intuito de realizar nova avaliação e elaborar uma nova proposta para realização de
processo seletivo com algum diferencial em relação à anterior.

3. Apresentação do Relatório de Criação de UCs
Ponto transferido para pauta da próxima reunião do Comitê Gestor.
4. Ampliação da Floresta Nacional do Araripe
Ponto transferido para pauta da próxima reunião do Comitê Gestor.

