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Videoconferência

PONTOS DE PAUTA
TÍTULO DA PAUTA
1

Planejamento Estratégico

2

Redistribuição dos recursos orçamentários

3

Riscos da Retomada

4
5
6
7

Autorização de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras.

SÍNTESE DO ASSUNTO

Planejamento Estratégico
Redistribuição, entre os macroprocessos do ICMBio, dos recursos
orçamentários disponíveis na rubrica de despesas discricionárias para o
exercício de 2020
Riscos da Retomada - pessoas, tecnologia e negócios.
Referente ao Processo 02125.0000415/2020-54 que trata da minuta de
Autorização de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras.

Apresentação do Plano de Manejo do Monumento Natural do
Arquipélago das Ilhas Carragas (02070.002548/2013-19)
Apresentação do Plano de Manejo da Floresta Nacional Mulata
(02121.000632/2019-41)

Plano de Manejo do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Carragas.

Plano de Uso Público do Parna de Foz do Iguaçu.

Plano de Uso Público do Parna de Foz do Iguaçu.

8

Retomada das atividades de Manejo Florestal Comunitário

9

Informes Gerais.

Apresentação do Plano de Manejo da Floresta Nacional Mulata.

02070.003563/2020-11 Orientações institucionais aos Gestores de Unidades
de Conservação para a execução de Planos de Manejo Florestal Sustentável
(PMFS)
Comunitários, perante a pandemia de Covid-19.
Informes Gerais.

ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO

PONTO DE PAUTA
RELACIONADO

ÁREA
RESPONSÁVEL

PRAZO

OBSERVAÇÕES/
REGISTROS
IMPORTANTES

A

B

C

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) faz
parte do Planejamento Estratégico Integrado do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e de suas Entidades Vinculadas, que tem como objetivo
orientar os agentes responsáveis pela tomada de decisões e estabelecer as
prioridades a serem seguidas pelas instituições federais responsáveis pela
formulação e implementação da política ambiental. A proposta apresentada
versa sobre o recebimento de sugestões para a alteração da minuta da
Política de Gestão Estratégica do ICMBio para a inserção dos assuntos
relacionados à recursos extra orçamentários e processos organizacionais.
Diante do exposto, o Comitê Gestor avaliou e aprovou o seguimento da
proposta de política de gestão estratégica, em consonância com o
Planejamento Estratégico Integrado e com a Cadeia de Valor Integrada para
implementação da política ambiental no âmbito do ICMBio
O Diretor de Planejamento, Administração e Logística, Fernando Lorencini
esclareceu que o mundo está passando por um momento diferenciado com
escassez de recursos financeiros, não obstante o ICMBio também passa por
esse momento. O instante requer compreensão para manter as atividades
financeiras mais próximas do possível do normal e o momento é de adoção
de medidas mitigadoras a serem tomadas para que se consiga finalizar positivamente o orçamento anual de 2020. Os Srs. Gustavo e Cinobelino ambos da Coordenação Financeira do órgão apresentaram planilhas sobre as
disposições orçamentárias existentes, discorreram sobre a distribuição dos
recursos e avaliaram que todos os macroprocessos tiveram contingenciamento e que a avaliação dos gastos financeiras é importante. O Diretor esclareceu que mesmo ciente que todas as atividades do Órgão requerem
atenção, qualquer recurso economizado é de extrema importância. Diante
do exposto foi sugerido que as Diretorias adotem planejamentos em relação aos gastos orçamentários para desafogar o impacto financeiro, e as submeta por meio de planilhas à Diplan.
A Auditora Chefe elencou tipologias de possíveis riscos relacionados ao retorno das atividades, em tempos de pandemia. Com relação ao tema "Pessoas", foram elencados riscos relacionados à saúde, à produtividade e à cultura organizacional. Com relação à tecnologia, foram elencados riscos relacionados à segurança da informação e à Lei Geral de Proteção de Dados.
Com relação às áreas de negócio, foram elencados riscos referentes à redução de recursos orçamentários e financeiros, às contratações emergenciais
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e à necessidade de adaptação das atividades finalísticas ao "novo normal".
Por fim, foi informado que a AUDIT realizará avaliações quanto aos riscos
relacionados à saúde das pessoas e às contratações emergenciais. A Auditora concluiu ressaltando a necessidade de que as diretorias avaliem os riscos que não serão tratados neste momento pela AUDIT para identificarem
possíveis medidas de mitigação. Processo SEI contendo o arquivo de apresentação será compartilhado com as diretorias e o gabinete
A invasão de espécies na Unidade de Conservação do Parque Nacional
Marinho de Abrolhos tem impacto direto em espécies ameaçadas de
extinção como aves e tartarugas marinhas. Portanto faz-se necessário o
controle de espécies invasoras no tocante da preservação dessas espécies
ameaçadas de extinção. Sobre as informações demandadas o Comitê Gestor
manifestou favorável. Dessa forma ficou aprovada a Autorização de Manejo
de Espécie Invasora no Parque Nacional de Abrolhos.
O Arquipélago das Ilhas Carragas foi criado em 2010 com as prioridades de
elaboração de plano de uso público, planejamentos de proteção e de
educação ambiental. No processo de elaboração do plano de manejo
constatou-se que os limites de área disponível no site do ICMBio estavam
com um deslocamento acima, foi realizada a verificação de limites e
apresentado ao Comitê ficando assim aprovado simultaneamente os dois
processos do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Carragas.
Seguirá para adoção das providências sequentes.
Por se tratar de documento essencial à gestão da unidade de conservação
o Plano de Manejo da Floresta Nacional Mulata versa sobre elaboração de
uma nova abordagem sobre o ordenamento do extrativismo, o plano de
manejo florestal madeireiro e o planejamento da regularização. Conforme
apresentado, o Comitê Gestor deliberou pela a aprovação do Plano de
Manejo da Floresta Nacional Mulata. Seguirá para adoção das providências
sequentes quanto à publicação da Portaria.
O Diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação, Marcos
Simanovic, informou que o ICMBio está em tratativa final com o BNDES em
relação a realização dos estudos de concessão que tem como objetivo
oferecer a análise, os estudos técnicos, a implementação das visitações e a
execução das atividades no âmbito do Parque Nacional de Foz do Iguaçu.
Após as considerações demandadas, o Comitê Gestor deliberou pela a
aprovação do Plano de Uso Público do Parna de Foz do Iguaçu.
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O Diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial, Marcos
Pereira, informou que todos os planos de Manejo estão com análise técnica
e autorizações anuais sem atrasos. Os Gestores das UC´s estão
questionando sobre à retomada das atividades de Manejo Florestal
Comunitário. Diante da situação apresentada a Disat solicitou que seja
informada pelos Gestores a situação dos Estados e Municípios em relação
ao enfrentamento ao Covid – 19, que informem se há normativas que
consolidem o retorno das atividades e submetam informações técnicas em
relação à possibilidade de retomada nas UC´s. No que tange a retomada das
atividades nas UC´s que apresentarem quadro satisfatório e observando
todas as medidas de proteção adotadas, o Comitê Gestor aprovou a
retomada das atividades dos Planos de Manejo Florestal Sustentável,
visando à adoção de uma diretriz Institucional a ser seguida para adotar os
mesmos procedimentos e tratamento, as demais solicitações deverão ser
encaminhadas para validação do Diretor de Ações Socioambientais e
Consolidação Territorial.
O Presidente Homero, pediu o uso da palavra e comunicou que em
contraponto do que a pandemia causou, o distanciamento social, breve fará
uma live com os Servidores do órgão para discutir e ouvir opiniões e
perspectivas em relação ao novo cenário atual.
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