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MEMÓRIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR
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DATA DA
REUNIÃO:

01 de agosto de 2016

HORÁRIO DA
REUNIÃO

Início:

10h30min

Término:

13h00min
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REUNIÃO:

Sala de Reuniões da Presidência/ICMBio
Brasília/DF
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Proposta distribuição de recursos – PLOA 2017
Proposta de adequação do orçamento
Compensação Ambiental
Informe sobre a Flona Saracá-Taquera

SÍNTESE DO ASSUNTO
Discussão sobre o montante de recursos orçamentários a serem distribuídos para cada macro processo
Apresentação sobre a proposta de corte de contratos pelas CRS (vigilância, limpeza, apoio ADM, aluguel)
Relato das reuniões realizadas na STN e na SOF
Questão relacionada à autorização de supressão de vegetação na Flona de Saracá-Taquera

QUADRO DE DELIBERAÇÕES/ENCAMINHAMENTO
ÁREA
PONTO DE PAUTA
ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO
RESPONSÁVE
RELACIONADO
L
A

B

C

Considerando que o prazo de envio da proposta viao SIOP se esgotou na última
semana, foi realizado informe e apresentados os limites de distribuição por
macroprocesso. Tendo em vista que o limite para a PLOA 2017 foi o mesmo da
LOA 2016, o critério de distribuição foi de manter os limites de 2016 para os
macroprocessos.
DIPLAN também informou que haverá uma tentativa de expansão dos limites
que deverá ser apresentada até a próxima quarta-feira em articulação que já
está sendo realizada com as Diretorias.
A DIPLAN realizou informe das negociações realizadas com a STN/MF e MMA
que resultaram na proposta de adiantamento de liberação de limites de
recursos financeiros na ordem de R$ 61 milhões e que visam regularizar o atraso
de pagamentos das empresas contratadas pelo ICMBio. As ações se encontram
em curso de forma a edição de um decreto que viabilize a execução da
proposta.
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Após exposição sobre corte orçamentário, ficou decidido que serão realizados
pequenos ajustes ampliando o corte com base nos contratos de maior monta.
Foram apresentados os limites orçamentários e demonstrato a existência de um
déficit da ordem de R$ 90 milhões no orçamento 2016. Foi submetido ao Comitê
propostas de redução nos contratos na Sede, que inclusive já se iniciaram e
também foi apresentada resumo sobre os levantamentos já realizados de
redução de contratos nas UC, que com pequenos ajustes foi deliberado pelo
início de tratativaspela DIPLAN para realizar ajustes necessários nestes nos
contratos.
Foi deliberado por se realizar reunião específica para análise dos custos com
Tecnologia da Informação do ICMBio, para avaliaçãoe possíveis ajustes.
Em desdobramento dos Acórdãos 1004/2016 e 1732/2016 que determinam que
os recursos de compensação ambiental disponíveis nas contas de compensação
da Caixa, devem ser recolhidos na Conta Única da União, foi apresentada a
proposta e encaminhamentos realizados para o seu cumprimento. Conforme
apresentação o montante previsto total de alocação do orçamento de 2017
destes recursos de compensação ambiental é da ordem de R$ 145,3 milhões
distribuídos nos seguintes elementos de despesa, sendo: 339014- R$ 200 mil;
339033 – 150 mil; 339037–21,5 mil;339039 – 13 mil; 449051 – 12,8 mil; 449052
– 650 mil; 459061 -97 mil. Após análise dos montantes deliberou-se por se fazer
uma reavaliação da proposta, em especial dos recursos de investimento e
inversões financeiras, em uma ação coordenada da DIPLAN juntamente com a
DIMAN e DISAT.
Após exposição sobre as pendências financeiras resultantes dos acórdãos do
TCU, tendo em vista posicionamento firmado pela PFE pela não execução de
recursos via Caixa, foi deliberadopelo encaminhamento de que estas pendências
sejam resolvidas com recursos orçamentários.
Visando nivelar todos os servidores do ICMBio dos encaminhamentos e ações
sobre compensação ambiental diante dos Acórdãos 1004/2016 e 1732/2016,
deverá ser preparado informe específico a ser divulgado aos servidores.
Foi apresentado histórico dos procedimentos adotados pelo ICMBio relativos ao
processo de autorização de supressão de vegetação na Flona de Saracá-Taquera,
após explanação sobre o assunto, o Diretor da DIBIO levantou a possibilidade de
avaliar a suspensão provisória da anuência para a ASV, para a avaliação da
autuação realizada pela Flona de Saracá-Taquera. Considerando a necessidade
de obter mais informações sobre o auto de infração que envolve o
empreendimento, foi deliberado que será realizada reunião específica para
tratar do tema.
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