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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação 

interna para o desenvolvimento de fluxos e procedimentos para formalização de 

Acordos de Cooperação no âmbito do ICMBio. A atuação contribuiu para trazer 

clareza ao Instituto acerca da nova legislação afeta a Acordos de Cooperação ao 

propor fluxos e procedimentos pautados pela legislação. O trabalho envolveu as 

quatro Diretorias do ICMBio assim como a Presidência e Procuradoria Federal 

Especializada gerando protocolos e cartilhas orientativas.  

 

Palavras chaves:  parcerias, acordo de cooperação  
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 1.1 Tema 
 

Considerando a baixa prioridade histórica da temática ambiental  por parte do 

governo e a consequente diminuição crescente dos recursos orçamentários 

disponíveis para tal fim, a missão de Proteger o patrimônio natural e promover o 

desenvolvimento socioambiental tem se tornado cada vez mais desafiadora.  

Menos de 1700 servidores especialistas em meio ambiente são responsáveis 

por mais de 9% do território continental e 24% do território marinho distribuídos 

em 335 unidades de conservação federais. 

Uma das estratégias de fortalecimento da temática adotada pelo Instituto é se 

aliar a parceiros, que tem contribuído nas ações e projetos realizados ou mesmo 

desejados favorecendo a massa crítica que poderá contribuir na tomada de 

decisão em níveis estratégicos.  

Com parceiros, conseguimos com mais êxito a gestão das unidades de 

conservação além de promover a replicabilidade de projetos exitosos. Desta 

forma, formalizar parcerias tem se tornado a cada dia uma estratégia de 

sobrevivência para termos a sociedade engajada, colaborando na tomada de 

decisão em prol do pratrimônio socioambiental. 

 Por isso, o presente trabalho apresenta uma análise do processo de 

formalização de Acordos de Cooperação no âmbito do ICMBio assim como 

propostas de melhoria a este processo. Pretende-se discorrer acerca das etapas 

necessárias dentro da Instituição, desde a necessidade/interesse em realizar uma 

parceria até a formalização.  

Este trabalho foi resultado de parte dos produtos previstos no Grupo de 

Trabalho de Parcerias conforme será descrito adiante. 

 

 1.2 Unidade de Aplicação  
 

 Em 2016, o ICMBio passou por uma restruturação a partir da extinção de 

cargos de direção e assessoramento superior – DAS,  que ocasionou na extinção, 

junção e criação de novos setores. Nas unidades descentralizadas, ainda estão 

sendo formalizados estes novos arranjos através dos Núcleos de Gestão 

Integrada e já na sede do Instituto, a restruturação envolveu todos os 
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macroprocessos, diminuindo o número de cargos, portando, número de 

coordenação e divisões.  

 A Divisão de Parcerias - DPAR foi criada a partir deste movimento, em 

agosto de 2016, vinculada à Coordenação Geral de Uso Público e Negócios. 

Apesar da temática de destaque do macroprocesso ser o uso público, as parcerias 

foram vistas na ocasião como uma oportunidade de negócios para o ICMBio, por 

isso foi o macroprocesso escolhido para acolher a temática. 

 Na ocasião, a DPAR teve como principal objetivo facilitar a compreensão 

dos servidores acerca da nova legislação que rege as parcerias, o Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, descritos na Lei 

13019/14 e no Decreto que a regulamenta n° 8726/16, além de propor melhorias 

no procedimento de formalização de parcerias através da disponibilização de 

modelos de instrumentos e de procedimentos. 

 Por se tratar de um processo que envolve todas as temáticas do ICMBio, 

iniciou-se o questionamento sobre qual seria o macroprocesso que deveria de fato 

desenvolver a temática de parcerias. Enquanto isso, a DPAR focou em 

acompanhar as parcerias vinculadas à temática de Uso Público e os demais temas 

foram sendo acompanhados pelos próprios macroprocessos que tivessem sua 

demanda de parceria. 

 Essa descentralização sem padronização e sem o conhecimento necessário 

da nova legislação resultou, no último ano, em uma baixa formalização de 

parcerias com organizações da sociedade civil – OSC e a necessidade de 

realinhamento na discussão de fluxos e procedimentos para formalização de 

novas parcerias.  

 A baixa formalização se deu por consequência da necessidade de 

aprendizado e apropriação em cada macroprocesso ao iniciar a demanda de 

parceria, decifrando a lei e readequando o instrumento utilizado sempre após 

consulta à jurídica no Instituto, pois anteriormente à promulgação do MROSC as 

parcerias eram desenvolvidas através do Termo de Reciprocidade. Este 

instrumento, utilizado basicamente pelo ICMBio era análogo ao acordo de 

cooperação por também formalizar parcerias sem repasse de recurso. Portanto, o 

processo de formalização se encontrava fragilizado. 

 Desta forma, a presidência do ICMBio criou o Grupo de Trabalho - GT 

Parcerias com o objetivo de discutir a Política Institucional de Parcerias no âmbito 
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do Instituto. Propondo soluções para o aprimoramento e ganho de escala do rito 

processual hoje existente (Portaria n° 200 de 21 de março de 2018). O GT foi 

composto por um membro de cada diretoria do ICMBio, com o assessoramento 

jurídico da Procuradoria Federal Especializada – PFE e sob a coordenação da 

DPAR. 

 Como objetivos específicos, coube ao GT: 

“I - mapear os fluxos e procedimentos 

apropriados à formalização das parcerias; 

II - uniformizar e padronizar os 

documentos necessários à instrução processual; 

III - propor diretrizes, divisão de 

competências e medidas administrativas a serem 

adotadas para impulsionar a formalização de parcerias; 

e 

IV - formular cartilha de orientação ou 

documento análogo. 

Parágrafo Único. Mediante os resultados 

dos trabalhos do GT, deverá inclusive 

ser apresentada proposta de ato(s) normativo(s) 

interno(s) que deverá(ão) ser editado(s) e/ou 

alterado(s).” 

 
 O GT teve duração de 4 (quatro) meses, sendo cumpridos parte dos 

objetivos esperados, conforme melhor detalhado mais adiante e para este 

trabalho, foi considerado como unidade de aplicação.  

 

 1.3 Justificativa 
 

 O novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, 

foi resultado de um esforço conjunto do governo federal e da sociedade civil para 

modernizar as relações entre estes atores enquanto agentes fundamentais para a 

execução de iniciativas de interesse público e para o aprofundamento da 

democracia (Secretaria de Governo, 2018).  

 Aprovado em 2014 e em vigor desde janeiro de 2016, segundo Leandro 
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Carvalho (Fundação Assis Chateaubriand, 2018), o MROSC trouxe diversas 

novidades legislativas nos eixos de contratualização, sustentabilidade e 

cetificação.  

 No eixo contratual, trouxe novos instrumentos, em substituição a outros 

como convênios, sendo eles o Termo de Colaboração e Termo de Fomento onde 

é previsto o repasse de recursos públicos às OSCs. Sem repasse de recursos 

públicos, foi instituído o Acordo de Cooperação, sendo este o principal instrumento 

utilizado no ICMBio, com nomeclaturas variadas como os Termos de 

Reciprocidade, agora sem uso após o novo Marco.  

 No eixo sustentabilidade, o MROSC trouxe o conceito de atuação em rede, 

prevendo que duas ou mais OSC se associem para execução de pequenos 

projetos criando a figura de organização celebrante e organização executante e 

não celebrante. Ampliou ainda, o conceito de organizações da sociedade civil 

incluindo as sociedades cooperativas além das entidades privadas sem fins 

lucrativos e as organizações religiosas. 

 No eixo certificação, o MROSC dispensa títulos de certificação para celebrar 

parcerias com entes governamentais havendo também a revogação do título de 

Utilidade Pública Federal, mantendo os benefícios inerentes a este título às OSCs. 

 Por ter como principal objetivo a regulamentação de parcerias entre a 

Administração Pública e OSC com transferências de recursos públicos, a 

formalização de Acordos de Cooperação acabou seguindo as mesmas regras dos 

Termos de Colaboração e Termo de Fomento ocasionando especificamente para 

este instrumento,maior burocracia que antes da existência desta Lei. 

 Portanto, para a formalização de Acordos de Cooperação, objeto de estudo 

deste TAF, novas etapas foram incluídas como a previsão do chamamento 

público, a criação de comissões de seleção da parceria, a indicação de um gestor 

do Acordo, além da criação de uma comissão de monitoramento e avaliação das 

parcerias instituídas.  

 O objetivo do chamamento público é dar publicidade à sociedade acerca de 

nossas necessidades de parceria para que possamos escolher quem melhor pode 

executar um determinado projeto conosco. Portanto, se faz ecessária uma 

comissão para realizar a escolha do parceiro. O gestor da parceria representa a 

figura que acompanhará os resultados de determinada parceria e a comissão de 

monitoramento e avaliação acampanhará os resultados da totalidade de parcerias 
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do Instituto, conforme o MROSC. A figura do gestor da parceria e da comissão de 

monitoramento e avaliação, nos provocam o exercício de acompanhar a 

efetividade de nossas parcerias, com a elaboração de relatórios anuais e final para 

avaliação das atividades previstas em Plano de Trabalho e a homologação destes 

para desenvolver entendimentos sobre todas as parcerias vigentes.  

 Em um breve resgate histórico na formalização de parcerias envolvendo o 

ICMBio, acostumamos com propostas apresentadas diretamente por parceiros e 

nos cabia apenas a formalização de tal proposta, era como se dava a figura do 

Termo de Reciprocidade. Em outros tantos casos, elaboramos Acordos com 

objetivos abrangentes (os chamados Guarda chuvas) que formalizavam uma 

relação entre nós e a sociedade civil e ao longo da parceria as propostas de 

trabalho seriam elaboradas e executadas. Apesar de diversas vantagens neste 

modelo, não era possível avaliarmos qualquer efetividade na parceria já que não 

haviam metas e indicadores pré estabelecidos, apenas ações estruturantes para 

facilitar a busca de doadores para projetos específicos. 

 Outro formato utilizado principalmente nas unidades de conservação era 

com os gestores planejando uma ação/projeto e convidando um parceiro, em geral 

conhecido, para a realização da proposta apresentada. Com o novo Marco, em 

regra, precisamos dar publicidade as nossas necessidades e a partir do edital de 

chamamento público que o candidato a parceiro pode se manifestar. 

 Neste novo momento, visivelmente temos uma maior burocracia para 

formalizar novas parcerias, mesmo os Acordos de Cooperação. Em contrapartida, 

temos a oportunidade de planejar e publicizar nossas necessidades e ainda, de 

avaliar o quão efetivo e importante são as parcerias para o ICMBio. 

 Os Acordos de Cooperação citados neste trabalho, também envolvem a 

relação entre entidades públicas, ou seja, do ICMBio com outras instituições 

governamentais como Universidades e Prefeituras. Estes Acordos, apesar de não 

contemplados textualmente no MROSC, foram previstos no Parecer 0004/16 da 

Câmara Permanente de Convênios – PGF AGU seguindo trâmites administrativos 

similares em determinados momentos.  

 

 

  1.4 Objetivo 
 

 O objetivo deste trabalho é a proposição de fluxos e procedimentos para a 
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formalização de Acordos de Cooperação no âmbito do ICMBio, desde a 

proposição, vinda do ICMBio ou do parceiro, até a assinatura do Acordo. 

 A partir do mapeamento do processo (AS-IS), propor melhorias adequando 

os procedimentos existentes à legislação vigente pouco incorporada na Instituição. 

 Além da adequação à legislação, propor melhorias (TO-BE) no 

procedimento administrativo de formalização de Acordos, tendo que para isso, 

propor atos normativos, de pontos chaves identificados como essenciais para a 

melhoria proposta. 

 E por fim, a manualização do processo através da edição da Série de 

Cadernos de Parcerias representados por um Manual e uma Cartilha de Acordos 

de Cooperação, que objetiva facilitar a instrução processual na formalização de 

Acordos de Cooperação. 

 De forma complementar, propor  estratégias de monitoramento das 

parcerias firmadas promovendo uma possibilidade de melhoria contínua no 

processo com o acompanhamento e novas proposições fechando o ciclo PDCA.  

 

METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

Para alcançar os objetivos propostos, o desenvolvimento da prática ocorreu 

no âmbito do GT Parcerias com a realização de 15 reuniões do grupo com duração 

de 4 horas cada e 03 apresentações no Comitê Gestor para validação das 

propostas. 

Foram utilizados, nas reuniões, os conceitos esplanados no BPM CBOK – 

versão 3.0 (ABPMP, 2013) para realização do mapeamento do processo de 

formalização de acordos de cooperação visando a elaboração do AS-IS, 

capacitação do grupo para a proposição de melhorias ao processo, elaboração do 

TO-BE e a partir de todo este trabalho, a elaboração de fluxos e instrumentos de 

celebração que compõem os Cadernos de orientação acerca do tema. 

 

 

 

2.1 1° Reunião do GT 
 

 A primeira reunião ocorreu no dia 02 de maio com a seguinte pauta: 
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� Apresentação dos objetivos do GT conforme Portaria; 

� Apresentação dos integrantes do GT; 

� Recorte de quais instrumentos de parceria seriam discutidos no GT; 

� Mapeamento do fluxo atual em cada diretoria; 

� Elaboração de Plano de Trabalho do GT. 

 

Tendo em vista a criação do GT ter sido demanda da presidência, o chefe 

de gabinete, Wajdi Mishmish fez a abertura da reunião apresentando os objetivos 

do GT, sendo eles: 

 

� “Discutir a Política Institucional de Parcerias no âmbito do 

Instituto, propondo soluções para o aprimoramento e ganho 

de escala do rito processual; 

� Mapear fluxos e procedimentos apropriados à formalização 

das parcerias; 

� Uniformizar e padronizar os documentos necessários à 

instrução processual; 

� Propor diretrizes, divisão de competências e medidas 

administrativas a serem adotadas para impulsionar a 

formalização de parcerias; e 

� Formular cartilha de orientação ou documento análogo.” 

(Portaria nº 200/18, publicada em boletim de serviço no dia 

05 de abril de 2018) 

Os membros designados ao GT foram: 
 
• Carla Cristina Guaitanele, representante da presidência; 
• Carlos Henrique Velasques Fernandes, representante da DIMAN; 
• Pedro Simões Soares, representante da DIPLAN; 
• Rosemary Cardoso Santos, representante da DIBIO;  
• Beatriz Nascimento Gomes, representante da DISAT; e  
• Representante da Procuradoria Federal Especializada designado pelo 

Procurador-chefe 
 

Algumas questões foram levantadas pelo Wajdi, que podemos considerar o 

patrocinador desta aplicação, para serem discutidas pelo GT: 
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� Manual de Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Cooperação, 

Termos de Parceria e Termos de Reciprocidade do ICMBio desatualizado, 

necessitando revogação e publicação de um novo, atendendo a atual 

legislação; 

� Portaria n° 84/2008 que delega competência aos chefes de UC e de Centros 

Nacionais de Pesquisa e Conservação necessitando revogação, sendo 

necessário verificar quem teria competência para instrução, celebração, 

rescisão, alteração, monitoramento e demais trâmites administrativos; 

� Necessidade de definição de fluxo das parcerias dentro do ICMBio devido a 

atual falta de padronização do rito processual, além dos modelos 

documentais que compõe o processo administrativo de formalização de 

parcerias; 

� Avaliação de estratégias para um conjunto de UCs indicada pela presidência 

com perfil para parcerias locais para apoio à gestão; 

� Muitos Acordos de Cooperação com numeração repetida devido a 

descentralização e falta de definição de fluxos; 

 

Após esta primeira contextualização de alguns problemas existentes 

relacionados ao tema, cada integrante apresentou sua experiência no tema para 

que todos pudessem compreender o perfil do grupo e assim, planejarmos melhor 

a estratégia do GT. 

Felizmente, todos os integrantes trabalhavam com parcerias no ICMBio, nos 

diferentes instrumentos, o que facilitou o alcance dos objetivos esperados para o 

GT. Além disso, já entendendo as lacunas existentes no tema, algumas áreas já 

estavam trabalhando com a elaboração de alguns produtos como a DPAR e DRE 

com modelos de documentos para alguns instrumentos, a DRE com a atualização 

do manual de convênios e contratos e ambas com o registro de parcerias firmadas 

nos últimos anos.  

 O próximo ponto de pauta, foi a definição do recorte de quais instrumentos 

de parceria seriam discutidos no GT e acordados com a presidência do ICMBio 

através do Wajdi. 

 Foram deliberados pelos seguintes instrumentos a serem trabalhados pelo 

GT: 
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Instrumentos Legislação Aplicada 

Acordo de Cooperação Lei 13019/14, Decreto 8726/16 e Parecer 
0004/16 Câmara Permanente de Convênios 
– PGF AGU 

Acordo de Cooperação Técnica Lei Complementar n° 140/11 

Termo de Colaboração Lei 13019/14 e Decreto 8726/16 

Termo de Fomento Lei 13019/14 e Decreto 8726/16 

Termo de Parceria Lei 9790/99 

Termo de Ajustamento de Conduta Lei 9.469/97, IN 02/2017 CGU e Portaria n° 
53/14 – ICMBio 

Termo de Ajustamento Judicial Lei 9.469/97, IN 02/2017 CGU e Portaria n° 
53/14 – ICMBio 

Termo de Execução Descentralizada Lei n° 8.666/93 

Termo de Doação Lei n° 8.666/93 

Termo de Cessão Lei nº 9.636/98, Decreto nº 3.725/01 e 
Portaria Interministerial n° 436, 2 de 
dezembro de 2009 

Chamamento Público Lei 13019/14 e Decreto 8726/16 

Credenciamento Lei 8666/93 

Procedimento de manifestação de 
Interesse 

Lei 13019/14 e Decreto 8726/16 e Decreto 
8428/15 

 Tabela 1: Instrumentos de Parceria e referencial jurídico 

 Foram citados, porém descartados os seguintes instrumentos da discussão 

no GT: convênios, termos de compromisso, acordos de gestão e contrato de 

concessão de direito real de uso por já possuírem rito estabelecido no Instituto. 

Além dos projetos especiais que segundo o grupo, merecem uma discussão 

específica com os representantes que estejam trabalhando diretamente com 

esses. 

 Após definição do recorte para discussão do GT, cada diretoria apresentou 

o AS -IS, com o apoio de um papel para flip chart, do fluxo processual dos 

instrumentos de parceria que tramitavam em sua diretoria, desde a entrada até a 

saída, explicitando possíveis problemas no fluxo.  

 De forma geral, as diretorias relataram a recepção de processos vindo de 

UCs, centros de pesquisa, no caso da DIBIO, e de macroprocessos vinculados à 
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diretoria sendo que apenas na DIBIO foi relatado um lócus de revisão dos 

processos para encaminhamento à PFE. Em todas as diretorias, foi percebido que 

há a tramitação de processos em diferentes setores, sem uma regra clara, sem 

um padrão documental e monitoramento dos processos.  

 Uma diferença também entre as diretorias, é que na DIPLAN há um maior 

número de instrumentos que tramitam, envolvendo diferentes setores devido ao 

envolvimento de recursos orçamentários e extra orçamentários. Já na DIMAN, há 

uma maior gama de temas tendo em vista a amplitude de atuação da diretoria 

(Diretoria de Criação e Manejo de UCs ), grifo meu. Também foi percebido que 

não há padrão de quais temas ou processos relacionados às UCs tramitam na 

sede ou a envolvam. 

 A utilização do flip chart e o questionamento realizado a cada membro do 

grupo de forma coletiva, na minha opinião, não foi adequada pois resultou em uma 

baixa coleta de dados dos problemas enfrentados por cada diretoria na condução 

de seus processos. 

Felizmente, conseguimos acurar as informações, a partir da metodologia adotada, 

para as próximas reuniões por meio de pesquisas realizadas no Sistema 

Eletrônico de Informações – SEI e a partir de publicações realizadas no Diário 

Oficial da União - DOU de parcerias firmadas.  

 A proposta sugerida pelo grupo foi de discutir um instrumento por reunião, 

envolvendo todas as etapas (dúvidas jurídicas, administrativas, AS-IS, TO-BE e 

modelos de documentos). Foi definido ainda a utilização do software Bizagi para 

mapeamento dos processos e o envolvimento de outras áreas do Instituto quando 

necessário. Definiu-se ainda, que as reuniões do GT ocorreriam todas as quartas-

feiras até o término dos trabalhos.  

 O primeiro instrumento trabalhado pelo grupo e o que consumiu mais tempo 

foi o Acordo de Cooperação. Na primeira proposta de plano de trabalho foi 

dedicado apenas uma tarde para o mesmo, mas houve a necessidade de 

disponibilização de mais tempo. Não apenas nas reuniões, mas em trabalhos 

paralelos envolvendo vários integrantes do grupo.  

 2.2 2° Reunião do GT 
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 Conforme planejamento proposto na primeira reunião, esta teve como foco 

os Acordos de Cooperação. Ocorrida no dia 09 de maio, trouxe a seguinte pauta: 

� Acordo de Cooperação e Acordo de Cooperação Técnica; 

� Legislação básica aplicada à Acordos 

� Primeiro Mapeamento do fluxo; e 

� Minutas dos documentos relacionados à acordos de cooperação. 

 

Para iniciar a discussão, foram apresentadas as legislações básicas aplicadas 

a acordo de cooperação e acordo de cooperação técnica (regras do negócio). Para 

melhor visualização, as legislações foram destacadas em cartolina com uso de 

tarjetas para complementação e validação com o grupo.  

Em slides, foram apresentados os principais conceitos e utilização da 

nomenclatura Acordo de Cooperação e Acordo de Cooperação Técnica sendo o 

primeiro indicado pela Lei 13019/14 na relação entre a Administração Pública 

Federal e as organizações da sociedade civil e o segundo indicado pela Lei 

Complementar n° 140/2011 para utilização entre entes federativos. A partir do 

Parecer 0004/16 da Câmara Permanente de Convênios – PGF AGU que inclui nas 

mesmas regras da Lei 13019 as relações sem transferências de recursos entre 

entes federativos, verificou-se a desnecessidade de aplicabilidade da Lei 

Complementar n° 140 padronizando a terminologia Acordo de Cooperação para 

relações diversas como: 

� Administração Pública e organizações da sociedade civil – Lei 

13019/14 e Decreto Federal 8726/2016; 

� Administração Pública e entidades privadas com fins lucrativos – 

Parecer 0004/16 da Câmara Permanente de Convênios – PGF AGU, 

incluindo na aplicabilidade da Lei 13019/14 e Decreto Federal 

8726/2016; 

� Entre entes federativos - Parecer 0004/16 da Câmara Permanente de 

Convênios – PGF AGU incluindo na aplicabilidade da Lei 13019/14 e 

Decreto Federal 8726/2016. 
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Figura 01 e 02: Slides com referencial teórico sobre Acordos de Cooperação 

 

A segunda etapa da reunião foi a discussão de premissas para elaboração de fluxo 

de acordos de cooperação. Quatro premissas foram apresentadas em cartolina 

com o uso de tarjetas para iniciar a discussão. As premissas apresentadas foram: 

 
� Parceria com mais de uma unidade de conservação: fluxo entre UCs e Sede, 

independente de unidades da mesma CR ou não; 

� Parceria com apenas uma unidade de conservação: fluxo entre UC e CR; 

� CR enquanto instância de validação (UC) e ponderação quanto à consulta 

de macroprocesso (descentralizar de forma supervisionada); 

� CR com capacidade operacional pode conduzir cooperações com mais de 

uma unidade de conservação da sua CR. 

 

A partir da vivência de todos no acompanhamento de processos, foram validados 

pelo grupo as premissas listadas e adicionada mais uma: 

   
� Parcerias nos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação o fluxo deve 

ser entre Centros e DIBIO. 

 

O estabelecimento destas premissas contribuiu para nortear algumas 

etapas do fluxo de acordos de cooperação e foram simbolizadas em cartolina e 

tarjetas para visualização e continuidade da reunião. 
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                Figura 03: Bibliografia referencial      Figura 04: Premissas apresentadas  
 

O próximo passo foi discutir algumas questões identificadas previamente 

que também influenciariam no fluxo. Cada pergunta apresentada foi discutida 

individualmente. O objetivo era que a partir destas primeiras perguntas, fossem 

surgindo novas, que dessem subsídios ao aperfeiçoamento do fluxo de parcerias 

no ICMBio. 

 

� Manter fluxos por diretoria (genérico) ou com indicações de qual área 

técnica dentro da diretoria? 

� Detalhar fluxos distintos de cada diretoria ou uniformizar em todas as 

diretorias? 

� Definir porta de entrada das parcerias com todo o ICMBio (IPÊ, WWF, SOS 

Mata Atlântica, CI, ISA...)? Uniformizar porta de entrada? 

� Comissão de monitoramento e avaliação por diretoria, por CR, por acordo 

ou para o ICMBio? 

� Lócus único para comunicação e consolidação de dados e parcerias do 

ICMBio? 

� Nos acordos conduzidos pela sede envolver os macroprocessos no 

planejamento e tomada de decisão? 

� Os casos fomentados ou recepcionados pelos macroprocessos 

encaminham para condução inicial via porta de entrada ou encaminham 

após proposta de plano de trabalho? 

� Refletir sobre os participantes da comissão de seleção. 
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A proposta consensuada entre os integrantes do GT foi que os processos 

seguissem um fluxo único para as diretorias, ou seja, um trâmite de forma 

padronizada. Todos discutiram sobre a melhor porta de entrada, ou local que se 

iniciariam as demandas, tendo em vista que atualmente as portas de entradas são 

diversas.  

Após discussão o GT deliberou que as demandas fossem iniciadas pela 

Assessoria das Diretorias, mas que nos casos de parcerias que envolvesse todo 

o Instituto a demanda deveria iniciar na Presidência com a determinação de qual 

diretoria seria a central do acordo. 

A partir da chegada pelas assessorias das diretorias, as propostas devem 

ser encaminhadas aos macroprocessos para apreciação da demanda e 

construção das peças técnicas. 

Caso os processos fossem iniciados pelos macroprocessos, entendeu-se 

que valeria a pena um primeiro alinhamento com a diretoria para evitar perda de 

tempo com a elaboração das peças técnicas caso a diretoria discordasse da 

proposta.  

Pensando em padronizações, surgiu a proposta de criação de um 

documento padrão de inicialização de demandas, que colaborasse na 

caracterização da proposta de parceria, facilitando nos casos em que o processo 

poderia ter entrada em uma diretoria, mas fosse identificado para ser conduzido 

por outra, por exemplo.  

Em relação a comunicação e consolidação, houve a deliberação pela 

Divisão de Recursos Externos - DRE realizar a consolidação das informações e 

de se pensar também em formas de comunicar à Divisão de Gestão Estratégica - 

DGEM pensando no Painel Dinâmico do ICMBio. 

Em relação à criação de uma Comissão de Monitoramento e Avaliação, o 

GT preferiu deixar a discussão para outra reunião, mas entenderam que era 

imprescindível um fórum de discussão do tema, podendo inclusive ser o lócus para 

consolidação das parcerias firmadas. 

Após as discussões procedimentais o GT entrou na discussão de alguns 

aspectos jurídicos, pois as dúvidas existentes impossibilitavam buscar caminhos 

dentro do fluxo. 
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� Quando seria possível justificar a dispensa ou inexigibilidade (inviabilidade 

de competição), ou seja, dispensar o chamamento público para se firmar 

acordos de cooperação? 

� Quem tem competência para assinar chamamento público, acordo de 

cooperação, plano de trabalho, dispensa e as comissões (portaria de 

delegação para tudo)? 

� Quais diferenças entre chamamento público e credenciamento? 

� A Lei cita a necessidade de 3 anos de existência da OSC para se firmar 

acordos. Qual ato específico, citado na Lei, que podemos justificar a redução 

deste prazo?  

 

Sobre dispensa e inexigibilidade de chamamento público a Dr. Alessandra 

trouxe parágrafos do Parecer 01//16 da Câmara Permanente de Convênios da 

PGF-AGU que dispõe sobre as hipóteses previstas no Art. 29 para a exceção de 

chamamento assim como Art. 30 sobre a dispensa e Art. 31 sobre a inexigibilidade. 

Ponderou que o parecer deve ser lido dentro do contexto institucional da 

Administração Pública da obrigatoriedade de abrir seleção em casos 

caracterizados pela pluralidade de interessados e inexigível na hipótese de 

inviabilidade de competição conforme a Lei.  

Todos relataram a dificuldade de entendimentos entre as áreas técnicas e a 

procuradoria para a obtenção de parcerias com a justificativa de inexigibilidade. A 

Dr. Alessandra citou que está no planejamento estratégico da Procuradoria a 

realização de formulários jurídicos com determinações a serem seguidas nos 

Instituto a partir dos pareceres da AGU. 

A Dr. Alessandra propôs que ao invés de um manual fossem realizadas várias 

cartilhas com módulos de instrumentos de parceria, ponderou que dessa forma 

seria mais dinâmico. Para ela adotar essa estratégia seria interessante para 

avaliar a repercussão dos documentos. 

Sobre a competência de assinar chamamento público, acordo de cooperação, 

plano de trabalho, dispensa e as comissões (portaria de delegação para tudo), foi 

levantada a Portaria vigente no ICMBio que delega competência de assinatura de 

acordos de cooperação aos coordenadores regionais, chefes de unidades de 

conservação e centros especializados.  
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O GT entendeu que a Portaria deveria ser revista e, por consequência, 

discutida a inclusão de outras instâncias para assinatura dos atos, como os 

diretores. A revisão da Portaria ficou entre mais uma das atividades a serem 

realizadas pelo GT. 

Em relação às dúvidas sobre o chamamento e o credenciamento a Dr. 

Alessandra ponderou que são instrumentos diferentes, pois o chamamento 

seleciona e celebra a parceria com a quantidade de selecionados estabelecida no 

edital. No caso do credenciamento, que tem caráter eliminatório apenas e não 

classificatório, tem que celebrar com todos os selecionados, ou seja, não 

eliminados. Além da previsão de abertura por tempo indeterminado do 

credenciamento, conforme interpretações da lei. 

Em relação à previsão no inciso V do Art. 33 da Lei 13.019/14 que para 

celebrar parcerias a OSC deve possuir no mínimo três anos de existência 

comprovada e que é admitido redução do prazo por ato específico de cada entre 

na hipótese de nenhuma organização atingi-los, a Dr. Alessandra esclareceu que 

o ato específico poderá ser via Portaria do ICMBio. 

Para finalizar as discussões o GT voltou nos questionamentos do 

monitoramento e acompanhamento sem posicionamento final, mas com a 

ponderação que a CR tem que realizar esse apoio recebendo informações das 

UCs e reportando à Sede.  

O lócus na sede para recebimento das informações poderia ser o Comissão 

de Monitoramento e Avaliação de Parcerias, proposta levantada anteriormente, 

mas que ficou carecendo de maior discussão do grupo. 

 

Encaminhamentos da reunião: 

 

� A PFE ficou responsável pela elaboração de uma minuta de acordo de 

cooperação, chamamento público e plano de trabalho a partir dos modelos 

enviados pela DPAR e DRE de acordos realizados anteriormente.  

� A DPAR de enviar a memória de reunião a todos e de elaborar, em conjunto 

com a DRE, um primeiro esboço do fluxo de acordo de cooperação com as 

deliberações da reunião.  
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� A DRE ficou de criar uma pasta do Microsoft Teams com todo o material que 

fosse produzido ou subsidiasse a elaboração dos documentos, para registro 

do GT. 

 

2.3 3° Reunião do GT 
 

A reunião teve como pauta principal a discussão dos instrumentos Termo 

de Colaboração e Termos de Fomento e Procedimento de Manifestação de 

Interesse, conforme citado abaixo, sendo todos estes previstos na mesma 

legislação que dos Acordos de Cooperação. 

 

PAUTA 
 

� Legislação básica acerca dos Termos de Colaboração e Termos de 

Fomento 

� Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI; 

� Mapeamento dos fluxos; 

� Elaboração dos documentos modelos. 

Após a discussão da pauta prevista, foi retomado o tema dos Acordos de 

Cooperação com a apresentação da primeira proposta de fluxo para os casos de 

Acordos de Cooperação envolvendo a sede, conforme previsto na reunião 

anterior. 

As organizadoras da proposta identificaram várias dúvidas ao elaborar o fluxo, 

com questões não debatidas na reunião anterior, principalmente na relação entre 

as assessorias das diretorias e os macroprocessos.  

Também foi identificado pelo GT, a necessidade de maior detalhamento das 

ações no fluxo pois várias situações e etapas não apareceram no mesmo. Assim 

como, pensar na previsão de ao menos dois fluxos, um para os casos de 

demandas específicas das unidades de conservação e um para os casos a serem 

conduzidos na sede.  

Quanto às minutas de chamamento público, acordo de cooperação e plano de 

trabalho, a PFE ficou de enviar via e-mail a todos para contribuições pois seria 

mais didático do que discutir com todos antes de uma leitura prévia. 
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Figura 05: Primeiro fluxo apresentado 

 
 
Encaminhamentos em relação apenas ao tema dos Acordos de Cooperação: 

 

� Maior detalhamento do fluxo de Acordo de Cooperação pela DPAR e DRE; 

� Elaboração de fluxo para os casos de acordo de cooperação com demanda 

das unidades de conservação; 

� Envio das minutas de chamamento público, acordo de cooperação e plano 

de trabalho por e-mail a todos para contribuição. 

 
2.4 4° à 7° Reunião do GT 

 
Da 4° até a 7° reunião, foram discutidos outros instrumentos de parceria em 

paralelo foram sendo realizados ajustes no fluxo de acordo de cooperação e nas 

minutas de instrumentos via e-mail. 

Foram sendo mapeados os demais instrumentos quando se verificou que 

cada um estava seguindo uma formatação diferente a partir dos aprendizados e 

estilo de cada modelador de processo. 
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Desta forma, decidiu-se por retomar a discussão, em reunião, do fluxo de 

acordo de cooperação, considerado o principal e mais complexo de todos, para 

seguir o mesmo padrão para todos os demais fluxos. 

Como nova estratégia de melhoria do fluxo com a participação de todo o 

GT, o fluxo foi exposto em tarjetas, contendo todas as atividades previstas no 

software Bizagi para visualização. Com essa metodologia, apesar da necessidade 

de preparação prévia com o uso de muitas tarjetas, facilitou muito a identificação 

dos gargalos do fluxo e alteração dos caminhos conforme sugestões que fossem 

surgindo.  

  

  
Figuras 06,07, 08 e 09: Processo TO BE discutido em reunião 

 

Neste período também foi publicada nova Portaria prorrogando o prazo do 

GT por mais 60 dias tendo em vista que ainda faltava muito trabalho para ser 

finalizado. 

 

2.5 8° Reunião do GT 
 

PAUTA 

� Termo de Parceria, Fomento e Colaboração: 

� Termo de Doação 
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� Acordo de Cooperação 

� Mapeamento do fluxo; 

 

A reunião do GT foi toda para a revisão dos fluxos. Tendo como fluxo 

principal o Acordo de Cooperação, este foi apresentado e discutido pelo grupo, 

ainda sendo identificados pontos a melhorar, principalmente etapas não 

identificadas.  

A metodologia utilizada foi a apresentação em tela do Bizagi para que as 

contribuições pudessem ser realizadas diretamente no software. Mesmo dessa 

forma, percebeu-se que o tempo necessário deveria ser maior então nova reunião 

foi agendada para discutir somente este fluxo. 

Já entrando na etapa de manualização dos processos, a PFE disponibilizou 

um bacharel em direito, recém contratado pelo ICMBio, para colaborar na 

elaboração do manual.  

Uma das estratégias apresentadas pelo GT foi a contratação de uma 

consultoria para colaborar na sistematização das informações dos instrumentos 

de parceria trabalhados e com isso, elaboração do manual. 

Esta hipótese foi descartada pela PFE por ela entender que a produção de 

manual seria nossa competência (não apenas do ICMBio, mas da PFE). Desta 

forma, foi acatada somente a contratação de diagramação e impressão dos 

documentos produzidos, sendo eles o manual e a cartilha.  

Encaminhamentos referente a Acordos de Cooperação 
 

� Continuidade na elaboração do Manual de Acordos de Cooperação pela 

PFE 

� Ajustes no fluxo de acordo de cooperação pela DIMAN 

 

 Entre a 9° e a 12° reunião, que ocorreu toda ao longo do mês de julho, a 

estratégia em relação aos acordos de cooperação foi de aprimorar o fluxo e o 

manual de acordos de cooperação.  
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 Durante o aprimoramento do fluxo, novas dúvidas foram surgindo e com o 

apoio da PFE e de todo o grupo, se estabeleciam os passos para inclusão no fluxo. 

Muitas dúvidas no fluxo, se refletiam na necessidade de revisão da Portaria de 

Delegação de Competências para instrução e assinatura de acordos de 

cooperação. Ou seja, como prever a assinatura do acordo de cooperação por parte 

de um diretor, por exemplo, se este na atual portaria não tem delegação para isto? 

Como prever a publicação de um chamamento público por um chefe de UC se a 

legislação que trata do tema é posterior à Portaria? 

 Desta forma, optou-se por manter no fluxo conforme proposta do GT e 

apresentar a minuta de nova Portaria de Delegação de Competências à 

presidência do ICMBio. 

 Outro ponto de discussão, com influência no fluxo, foi em relação ao 

acompanhamento dos acordos de cooperação.  

 A Lei 13019 de 2014 faz a previsão da criação da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação de Parcerias e o Decreto 8726 de 2016 discorre sobre 

suas competências: 

 “Art. 49.  A comissão de monitoramento e avaliação é a 

instância administrativa colegiada responsável pelo 

monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de 

aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de 

objetos, custos e indicadores e pela produção de 

entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, 

sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos 

relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. (Decreto 

8726/16)” 

 Com esta previsão, foi discutida a possibilidade de criação de uma 

Comissão por CR, por diretoria ou somente uma pelo ICMBio. Tendo em vista ser 

algo novo, com pouca experiência conhecida em outros órgãos, o GT decidiu 

elaborar uma minuta de apenas uma Comissão para todo o ICMBio e submeter ao 

Comitê Gestor para deliberação. 
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 Nesta Portaria que cria a Comissão, seria sugerida a criação de GTs 

temáticos ou mesmo a possibilidade de subcomissões, por exemplo, 

contemplando ações descentralizadas. Como mais um dos produtos do GT, foi 

elaborada uma minuta de Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias 

do ICMBio. 

 Em relação à produção do Manual é necessário lembrar que há vigente no 

ICMBio o Manual de Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Cooperação, 

Termos de Parceria e Termos de Reciprocidade. Um dos produtos previstos pelo 

GT era a atualização do mesmo. 

 Ao longo do GT, uma nova versão foi sendo construída pela PFE com o 

propósito de revogar o manual vigente e trazer neste uma abordagem diferenciada 

e denominada Cartilha de Acordos de Cooperação, trazendo consigo como anexo, 

as minutas dos instrumentos trabalhados. 

 Neste período de julho, como já citado, um dos grandes focos foi a discussão 

da Cartilha a partir da minuta apresentada pela PFE. 

 A minuta apresentada trouxe uma detalhada explicação acerca dos Acordos 

de Cooperação que sofreu aprimoramento a cada reunião. Ao longo das revisões, 

verificou-se a necessidade de formatar uma versão mais enxuta da cartilha, de 

leitura rápida e informação visual para facilitar o entendimento. Pois o documento 

produzido pela PFE trazia o detalhamento da legislação de maneira densa. 

 Com isso, o GT deliberou pela confecção de um Manual (o apresentado pela 

PFE) e uma Cartilha, que seria uma espécie de extrato do Manual, com 

explicações simplificadas e abordagem exemplificativa dos casos de parcerias 

existentes no Instituto. A Cartilha faria referência ao Manual contendo os modelos 

dos instrumentos em anexo.  

 Para a produção da Cartilha, foi utilizado o fluxo como norteador e elaborado 

um passo a passo em tópicos para facilitar a construção do mesmo. Os primeiros 

tópicos levantados em reunião foram: 

� Definição 
� Com quem podemos realizar? 
� Quem pode iniciar as negociações? (UORGS: UC, NGI, CR, Centros, 

Diretorias, Diretoria responsável) 
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� Quem pode assinar? 
� Documentação (check list) 
� Você acha que está com tudo pronto? 
� Quais os impedimentos para não realizar um acordo de cooperação? 
� Regras para chamamento (passo a passo do chamamento, prazos mínimos, 

vedações) 
� Casos de inexigibilidade/dispensa 
� Informações essenciais do edital de chamamento (citar modelo de edital) 
� Criação de Comissão de seleção 
� Celebração (firmar acordo e plano de trabalho) 
� Casos aplicáveis 
� Legislações aplicadas (leis, decretos, pareceres, enunciados, instruções 

normativas, portarias) 
� Vedações 
� Comissão de Acompanhamento 
� Prestação de contas (anual e final) 
� Sanções 
� Modelo de documentos 
� Boas práticas (obs: permear todos os itens ao escrever) 

 

 
 

   

        Figura 10: GT em reunião         Figura 11: Discussão do processo via Bizagi    

 

2.6 13° à 15° Reunião do GT 
 

 Nas reuniões finais do GT, foram realizados balanços das pendências do 

GT para traçar estratégias de alcance dos objetivos. Desta forma, foi elaborado 

um cronograma de encerramento das pendências que foram entendidas como 
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possíveis de serem entregues até o término do GT e apresentadas na reunião do 

Comitê Gestor, marcadas com um X.  

 

  Tabela 2: Produtos do GT 

 Como eram muitos produtos previstos com curto prazo, o GT submeteu à 

chefia de gabinete a deliberação se o GT seria prorrogado pela segunda vez ou 

se os produtos pendentes ficariam com a Comissão de Monitoramento e Avaliação 

a ser criada. A segunda opção foi a escolhida e os encontros finais do GT foram 

direcionados para o encerramento do que fosse prioritário e possível, conforme 

indicação na Tabela 1. 

 Do cronograma proposto, apenas a cartilha e o manual não foram 

concluídos no prazo proposto tendo em vista que os fluxos deveriam ser 

submetidos primeiramente ao Comitê Gestor para, após deliberação, seguir para 

revisão final.  

 

2.7 1° Reunião do Comitê Gestor 
 

 A primeira reunião do Comitê Gestor, teve como pauta apresentar os 

resultados do GT com foco nas minutas de Portaria de Delegação de 

Competências e da Comissão de Monitoramento e Avaliação.  

Como resultados do GT, foi apresentada a tabela abaixo: 
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   Tabela 03: Resultados do GT 

 Todos os fluxos trabalhados foram levados à reunião em papel A0 para 

visualização, caso necessário. 

 

  Figura 12: Processos mapeados TO-BE em tamanho AO 

 

 Foi levada para deliberação do Comitê Gestor a proposta de criação da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação e esta foi acatada e deliberada para 

neste momento, ser criada apenas uma para o ICMBio, assumindo os trabalhados 

que o GT vinha desempenhando.  

Fluxo
Minuta de 

Instrumento
Cartilha Manual

Termo de Colaboração

Termo de Fomento Realizado Realizado

Termo de Parceria Realizado Pendente

Termo de Execução Descentralizada Realizado Realizado

Acordo de Cooperação Realizado Realizado Realizado Realizado

Termo de Ajustamento de Conduta

Termo de Ajustamento Judicial Realizado
-

Termo de Cessão Realizado Realizado

Termo de Doação Realizado Realizado

Chamamento Público Realizado Realizado Realizado

Credenciamento Realizado Realizado Realizado

Plano de Trabalho
-

Realizado Realizado

Procedimento de Manifestação de 

Interesse Realizado Realizado
-

Portaria de delegação de 
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-
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-             -  
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Avaliação Realizado Realizado
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 Quanto à Portaria de Delegação de Competências, foi sugerido o envio da 

mesma por e-mail para avaliação de todos os diretores para discussão na próxima 

reunião, assim como a minuta de Portaria da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação. 

 Foi informado ao Comitê que a elaboração do Manual e da Cartilha, neste 

momento, seria realizado apenas para acordos de cooperação e apresentado 

após fechamento dos fluxos.  

2.8 2° Reunião do Comitê Gestor 
 

 Realizada no dia 20 de agosto, a reunião teve como pauta a apresentação 

da proposta de fluxo para os acordos de cooperação. Inicialmente foi realizada 

uma apresentação em Power Point com slides introdutórios com procedimentos 

gerais para os acordos de cooperação: 

SLIDE 01: 

Aspectos procedimentais: 

� Pode ser iniciado/motivado por qualquer UORG do ICMBio; 

� Deve seguir o Manual com as orientações para cada caso e os documentos 

de referência; 

� Deve ser designado formalmente um gestor do Acordo firmado com a 

obrigação de produzir relatórios de acompanhamento da parceria, no 

mínimo anual e encaminhar à Comissão de Gestão e Monitoramento para 

validação. 

No segundo e terceiro Slide, foram apresentadas especificidades entre os fluxos 

a serem conduzidos entre as unidades de conservação e coordenações regionais 

e o fluxo a ser conduzido pela sede. 

SLIDE 02: 

Quando tramitar processos apenas UC e CR: 

� Quando o objeto envolver apenas uma UC ou conjunto de UCs em uma 

mesma CR; 
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Quando manter o trâmite UC e CR, mas envolver a sede: 

� Quando envolver doação/recebimento de bens permanentes, comodato ou 

compartilhamento de recurso patrimonial; 

� Quando a proposta de parceria envolver um macroprocesso específico, 

envolvendo uma ou mais unidades de conservação, como a elaboração de 

um plano de manejo, o processo poderá ser conduzido pelo macroprocesso 

específico. 

 As coordenações regionais têm a prerrogativa de validar os planos de 

trabalho propostos e indicar quais casos devem passar pela consulta ou 

acompanhamento da sede além dos casos já indicados previamente pelo Manual. 

SLIDE 03: 

Quando os processos serão conduzidos pela sede: 

� Quando o objeto envolver um conjunto de UCs em mais de uma CR; 

� Quando envolver um macroprocesso específico e objeto podendo abranger 

diversas UCs; 

� Nos casos de parceiros com interface de atuação em diversos 

macroprocessos de forma concomitante; 

� Nos casos em que haja uma avaliação estratégica de condução pela sede. 

(critério subjetivo de deliberação de diretores ou presidente). 

� Os macroprocessos demandantes deverão estar alinhados com a diretoria 

que fará a articulação com as demais diretorias, caso necessário. 

 Em parcerias que envolvam diversas diretorias, compete à presidência 

deliberar o lócus de acompanhamento da mesma. 

 Após a apresentação dos slides, os dois fluxos foram apresentados em 

papel A0 e amplamente debatido entre os diretores com o levantamento de 

dúvidas, sugestões e críticas.  

 Dentre os pontos debatidos estava a descentralização proposta pelo GT 

para as unidades de conservação que o Comitê Gestor debateu se deveria manter 
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descentralizado ou centralizar a assinatura dos acordos de cooperação. Por fim, 

optou-se por manter descentralizado parcialmente sendo que algumas temáticas, 

a serem indicadas pelo Comitê, os planos de trabalho deveriam ter a anuência das 

áreas técnicas antes do prosseguimento dos trâmites para firmar o acordo. A 

anuência por parte da CR, proposta pelo GT, não foi acatada mantendo apenas 

pelas áreas técnicas.  

 Para anuência das áreas técnicas, foi sugerida a inclusão de uma tabela no 

Plano de Trabalho indicando quais macroprocessos serão afetos pela proposta de 

cooperação. E caso a temática seja assinalada na tabela será necessária a 

consulta obrigatória ao macroprocesso responsável pela temática em questão. 

Portanto, o processo deverá ser apreciado pela área técnica antes do 

prosseguimento do mesmo. 

 Em paralelo havia a necessidade de explicitar quais temáticas não estariam 

sujeitas à delegação de competência para assinatura dos atos necessários à 

celebração de parcerias. Algumas temáticas não delegáveis que já haviam sido 

debatidas pelo GT foram apresentadas na reunião e outras foram levantadas na 

reunião do Comitê. O que resultou no entendimento de que os diretores enviariam, 

por e-mail após prazo estabelecido pelo gabinete da presidência, as temáticas que 

a consulta à área técnica deveria ocorrer, ou seja, ter na portaria que o 

prosseguimento da instrução processual será condicionado à consulta obrigatória 

a área especificada nas temáticas estabelecidas.  

 Outro ponto levantado foi a sugestão de buscar a criação de uma área 

dentro do ICMBio para acompanhamento das parcerias e dos projetos 

conjuntamente, mas o Comitê Gestor preferiu neste momento dar seguimento à 

proposta descentralizada por diretoria. Após a segunda reunião, o trâmite de 

revisão por parte do GT e dos diretores foi todo realizado via e-mail, em especial 

a elaboração da Portaria de Delegação de Competências para instrução e 

assinaturas de acordos de cooperação e a Portaria de Criação da Comissão 

Permanente de Monitoramento e Avaliação de Parcerias.  

 Em paralelo, foram sendo realizados os ajustes solicitados nos fluxos de 

acordos de cooperação a partir das revisões solicitadas no Comitê Gestor e do 

Manual e Cartilha com a participação ativa da PFE. 
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  Figura 13 e 14: Diagrama para apresentação no Comitê Gestor 

 

2.9 3° Reunião do Comitê Gestor 
 

 O foco desta reunião foi a aprovação do Manual de Parcerias onde foi 

apresentada uma série de 3 Cadernos Temáticos com diversos instrumentos de 

parceria. A estrutura foi apresentada e acatada pelo Comitê Gestor conforme será 

apresentada em Resultados.  

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 Para o desenvolvimento deste trabalho, a primeira etapa realizada foi o 

mapeamento do processo de formalização de acordos de cooperação, ou seja, 

entender como eram realizadas as parcerias no Instituto.  

 Segundo Hammer e Champy (1994), processo é um grupo de atividades 

realizadas em uma sequencia lógica com o objetivo de produzir um bem ou um 

serviço que tem valor para um grupo específico de clientes.  

E segundo a ABPMP (2013), processo é uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais 

resultados.  

Processos são compostos por atividades inter-relacionadas que solucionam 

uma questão específica. Essas atividades são governadas por regras de negócio 

e vistas no contexto de seu relacionamento com outras atividades para fornecer 

uma visão de sequência e fluxo ( ABPMP 2013). 

 

 

 

PROCESSO ENTRADA SAÍDA 
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Portanto, mapear um processo significa primeiramente visualizá-lo em 

seu estado atual “AS–IS” e entender como ele cumpre seus objetivos para 

depois buscar o processo de melhoria “TO-BE”. (ABPMP, 2013). 

O mapeamento de processo é uma ferramenta de visualização completa 

que colabora na compreensão das atividades executadas num processo, 

assim como da interrelação entre elas e o processo. Segundo Soliman apud 

Correia e Almeida (2002), o mapeamento de processo é uma técnica usada 

para detalhar o processo de negócios focando os elementos importantes que 

influenciam o seu comportamento atual. 

Já a análise de processos proporciona a identificação de onde e como 

melhorar o processo, incluindo a eficiência e efetividade dos processos de 

negócio identificando por exemplo os gargalos, atividades redundantes, falhas 

de integração entre outros (ENAP, 2013). Ou seja, uma avaliação de como o 

processo está operando (AS-IS) colaborando na transformação do mesmo 

como na diminuição de tempo e custo e melhoria da qualidade  (ABPMP, 

2013). 

Em uma análise de processo ponta a ponta, ou seja, de seu início ao 

seu término, o ideal segundo a ABPMP( 2013), é o envolvimento de uma 

equipe interfuncional para contribuir com diferentes visões a partir de suas 

experiências, com benefício adicional de facilitar a aceitação para futuras 

mudanças.  

Ainda segundo a ABPMP (2013), as contribuições podem ser realizadas 

em métodos como pesquisas, entrevistas, workshops estruturados, 

observação direta entre outros. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram 

realizados os seguintes métodos: 

Pesquisa: Contempla a pesquisa por qualquer documentação ou notas 

sobre o processo existente. Para este trabalho, foram realizadas pesquisas via 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI e publicações no Diário Oficial da 

União para levantamento de cooperação firmadas e visualização dos 

procedimentos que estavam sendo adotados, identificando assim, potenciais 

gargalos ao processo.  

Entrevista em grupo: Trata-se de um método de coleta de informação 
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entrevistando aqueles que participam das atividades, ou de alguma forma 

estão associados ao processo. Quando realizadas em grupo com a presença 

de um facilitador, pode ser efetiva para gerar discussões sobre o processo 

colaborando na modelagem e documentação de processo de negócio.  

Workshop estruturado: É uma reunião focada e facilitada na qual 

especialistas no assunto ou facilitador com habilidades em técnicas de 

modelagem e partes interessadas criam modelos de forma interativa.  

 

Figura 16: Diagrama de Gestão de Melhorias. Fonte: PAVANI JÚNIOR & SCUCUGLIA, 
2011 

 

Na análise de processos, segundo PAVANI JÚNIOR & SCUCUGLIA 

(2011), existem três abordagens que possuem como motivação básica corrigir  

(PDCA), melhorar (PDSA) ou aperfeiçoar/refinar/inovar (PDCSL) as práticas de 

gestão conforme tabela e explanação abaixo: 

 

 Análise in process (PDCA): Todo e qualquer resultado de análise 

dos processos organizacionais dotado de um motivo específico para disparo e 

que esteja prejudicando as operações. Trata-se de uma abordagem de olhar o 

processo por dentro para proposição de melhorias a partir de problemas 

detectados.  
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 Análise on process (PDSA): Todo e qualquer resultado de análise 

dos processos organizacionais independentemente de qualquer motivação de 

disparo analítico mais específico, mas parametrizado por sistemáticas de 

diagnose a partir da lógica dos processos com base na agregação de valor das 

entregas e na vetorização destas. Trata-se de uma abordagem de olhar o 

processo por cima para proposição de oportunidades de melhoria.   

 

 Análise out process (PDCSL): Todo e qualquer resultado de 

análise dos processos organizacionais independentemente de qualquer 

motivação de disparo analítico mais específico e parametrizado por outros 

modelos específicos. Trata-se de uma abordagem de olhar o processo de fora 

sendo utilizado após esgotadas as análises in e on process.  

 

       Neste trabalho foi realizada a análise in process para que se pudesse 

comparar algo real com algo desejável e a partir deste diagnóstico, identificar 

oportunidades de melhoria no processo.  

 

         Para isso, o modelo dos 8 gatilhos foi utilizado como referência onde 

consiste na realização de diversas análises com o objetivo de levantar 

evidências presentes no próprio processo para gerar melhorias que sejam dele 

decorrentes. A partir do questionamento sobre o atual sequenciamento de 

atividades, pressupõe-se que apareçam alternativas que sejam mais eficientes 

e/ou eficazes (SEGPLAN, 2017). 

A seguir, os 8 gatilhos que podem disparar uma análise de um “problema” no 

processo: 

� Análise do resultado-alvo de indicadores: Busca de melhoria como custo, 

qualidade e tempo.  

� Análise da variabilidade de indicadores: Manutenção da baixa variabilidade 

do processo uma vez que grandes variações diminuem a velocidade do 

mesmo e minimizam a confiabilidade e credibilidade em produzir os 

resultados esperados. 

� Análise de gargalos: Evitar os pontos do processo que estejam 

provocando atrasos na execução.  
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� Análise de handoffs: Analisar competências de cada área envolvida no 

processo mapeado para avaliar a real necessidade de manutenção do 

mesmo no processo. Deve-se diminuir o número de handoffs para se ganhar 

agilidade no processo.  

� Análise de interações humanas: Observar formas de diminuição da 

interação humana no processo, levantando oportunidades de 

automatização e capacidades e competências das pessoas envolvidas no 

processo.  

� Análise de interações externas: Momentos do processo em que há uma 

análise/interação com os clientes onde deve-se primar pela qualidade em 

busca da superação de expectativas do mesmo.  

� Análise de regras de negócio: Verificar no mapeamento, quais são as 

normas, políticas e padrões necessários e eliminar ou simplificar àquelas 

que não são necessárias. 

� Análise de gap: Verificar e eliminar entraves no processo. 

 

Com insumos e direcionamentos da análise, a equipe avança para a criação do 

modelo "TO-BE" onde tudo é questionado e são aplicados conceitos como 

criatividade, inovação, novas ideias e pensamento "fora da caixa" (AMPBM, 2013). 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: 
 
4.1 Análise do AS-IS dos processos de formalização de Acordos de 

Cooperação e indicação de melhorias para o processo  TO-BE 

 
 A análise in process de um processo realizado há pelo menos dez anos pelo 

Instituto, com mudanças na legislação, foi eficiente principalmente com a 

realização de pesquisas no SEI e levantamento das publicações no Diário Oficial 

da União das parcerias já realizadas. Com a realização de entrevistas nas reuniões 

do GT foi possível validar a análise das pesquisas e complementar com novas 

informações. 

 Durante as pesquisas foi possível verificar como cada diretoria e unidades 

descentralizadas tramitavam seus processos, as dificuldades com a mudança da 

legislação, os diferentes pareceres jurídicos, típicos de um processo em 
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construção, a quantidade de etapas repetidas no processo, entre outras questões 

que serão apresentadas abaixo. 

4.2 Aplicação do método dos 8 gatilhos 
 

4.2.1 Análise do resultado-alvo de indicadores 
 

Por ser uma variável que busca melhoria no custo, qualidade e tempo, na 

análise dos processos de formalização de parcerias no SEI, ficou visível o tempo 

gasto no processo e muitas vezes a baixa qualidade, principalmente pelos 

seguintes motivos na seguinte ordem: 

 

 - Desconhecimento da Lei 13019/14 e seus regulamentos; 

 - Utilização Termo de Reciprocidade do Manual de Convênios e Contratos do 

ICMBio, desatualizado na temática de Acordos de Cooperação tendo em vista a 

Lei supracitada; 

 - Instrução processual baseada em procedimentos desatualizados, recepção de 

pareceres jurídicos recomendando caminhos totalmente diferentes do executado 

pelo gestor; 

 - Desânimo no recebimento do parecer, onde muitos processos pararam 

definitivamente ou momentaneamente neste ponto; 

 - Dificuldades em saber onde buscar informações dos procedimentos solicitados 

pela PFE, dentro ou fora do Instituto; 

 - Dificuldades em se adequar ao novo modelo indicado pela legislação como a 

realização de um edital de chamamento público, devido à falta ou baixa informação 

adquirida; 

 - Difícil entendimento e aceitação dos motivos relativos à necessidade de 

realização de chamamento público já tendo um parceiro mapeado, além da 

insegurança na elaboração de edital, sendo esse um documento incomum na 

rotina de quem não trabalha na DIPLAN; 

 - Elaboração de minutas de editais em um tempo longo, sendo esse mais um 

momento de paralização, seja ele transitório ou definitivo, devido à falta de modelo 

a seguir; 

 - Elaboração de minuta e novo parecer jurídico recomendando alterações, 

principalmente por este não ser um procedimento de rotina ainda no Instituto. 
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Havendo inclusive divergências nos pareceres jurídicos a partir das possíveis 

interpretações da Lei;  

 - Longo processo de tramitação para a realização do chamamento público, 

acompanhar e selecionar o parceiro até a formalização em si, mesmo com todas 

as correções necessárias. 

 

Melhorias aplicadas: 

 - Publicação da Portaria n° 878, de 17 de outubro de 2018, identificando quem 

pode assinar os atos de toda a instrução processual para realização da parceria; 

 - Revisão do Manual com modelos de todos os documentos necessários para a 

instrução processual, consagrada com a publicação da Portaria 1146 de 19 de 

dezembro de 2018; 

 - Elaboração de Cartilha informativa explicando de forma sucinta as etapas de 

elaboração de um processo de formalização de Acordos de Cooperação, prevista 

na mesma Portaria supracitada; 

 - Elaboração de proposta de indicadores (Apêndices D, E e F) para aferição da 

eficiência do processo a partir da diminuição do tempo gasto desde a abertura do 

processo até a formalização do mesmo. 

 

4.2.2 Análise da variabilidade de indicadores  
 

O processo longo demonstrado acima é resultado de uma alta variabilidade 

do mesmo demandando muito tempo do gestor e desânimo na formalização de 

novas parcerias. 

Com as melhorias aplicadas no item 4.21, espera-se que o gestor consiga 

otimizar tempo na elaboração do processo, ao seguir o passo a passo da cartilha 

com os modelos disponibilizados no Manual e com a segurança jurídica de saber 

quem pode firmar os acordos e demais trâmites necessários. 

 

4.2.3 Análise de gargalos 
 

Os principais gargalos identificados foram relacionados ao 

desconhecimento na aplicação da Legislação ocasionando em paralizações 

momentâneas ou permanentes no processo, principalmente na etapa de 

elaboração do edital de chamamento público. Pois o chamamento público, que 
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não existia no desatualizado Manual de Convênios e Contratos da PFE, 

representava um entrave na concepção da parceria. 

Este gargalo poderá ser superado também com as melhorias indicadas no 

item 4.2.1, além de capacitações na temática que devem ser estimuladas para dar 

segurança aos gestores quanto a aplicação da legislação em vigor. 

 

4.2.4 Análise de handoffs 
 

Este é um ponto interessante na análise tendo em vista que há uma 

dificuldade grande de adequação à nova legislação. Naturalmente o vai e vem 

identificado nos processos, com a tramitação a setores diversos do Instituto devido 

à ausência de identificação de quais locais a serem tramitados ser grande, 

representa um dos handoffs.  

Porém, mesmo com a aplicação das melhorias indicadas no item 4.2.1, a 

tendência é de que não haja uma diminuição no número de handoffs, mas uma 

alteração, ou melhor organização, uma vez que tramitará pelos setores corretos. 

Com a adequação à Legislação, os processos ficaram muito mais caros ao 

Instituto, necessitando de mais tempo e de mais atores envolvidos.  

Abaixo segue um exemplo de um processo antes e após a aplicação da Lei 

13019/14 para formalização de um Acordo de Cooperação com um Organização 

da Sociedade Civil em uma Unidade de Conservação, com a necessidade de 

realização de um chamamento público: 

 

Antes da Lei 13019/14: 

N° de 
atores 

Resumo da ação Ator 

1 Ofício de interesse e documentos do parceiro  Parceiro  
2 Elaboração de minutas de Acordo de Cooperação e Plano 

de Trabalho 
UC 

3 Envio à PFE vinculado à CR PFE 
4 Retorno para ajustes das minutas UC 
5 Solicitação de assinatura do parceiro e do chefe da UC Parceiro e UC  
6 Envio para publicação no DOU CR 

Tabela 04: Tramitação de processos antes da Lei 13019/14 
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Após a Lei 13019/14 e já com as melhorias propostas: 

 

#Em negrito, os processos novos em relação ao quadr o anterior 

N° de 
atores 

Resumo Ator 

1 Consulta ao macroprocesso quanto a pertinência de  se 
dar encaminhamento ao processo da forma sugerida 
pela UC 

Macroprocesso  

2 Elaboração de minutas de Acordo de Cooperação, Plano de 
Trabalho e edital de chamamento público e criação da 
comissão de seleção de propostas  

UC 

3 Envio à PFE vinculado à CR PFE 
4 Retorno para ajustes das minutas UC 
5 Envio para a CR para publicação de Ordem de Servi ço 

de criação da comissão  
CR 

6 Envio para a CR para publicação do edital de 
chamamento público no DOU e DCOM no site do ICMBio  

CR/DLIC/DCOM 

7 Após 30 dias, análise das propostas recepcionadas , 
seleção e homologação dos resultados  

Comissão de 
Seleção 

8 Envio para CR para publicação do resultado prelim inar 
no DOU 

CR/DLIC/DCOM 

9 Aguardo de 5 dias e Análise de possíveis recursos  Comissão de 
Seleção 

10 Envio para CR para publicação do resultado final  no 
DOU 

CR/DLIC/DCOM 

11 Solicitação de assinatura do parceiro e do chefe da UC Parceiro e UC  
12 Envio para CR para publicação do extrato do Acordo de 

Cooperação no DOU 
CR/DLIC/DCOM 

Tabela 05: Tramitação de processos depois da Lei 13019/14 

 

 Em linhas gerais, como pode ser visto nas tabelas, o número de etapas 

dobrou com a aplicação da Lei 13019/14 e o número de documentos a ser 

acrescido também, mesmo com a aplicação do TO-BE.  

Ressalta-se que neste quadro, não estão incluídas as etapas posteriores à 

formalização do Acordo como a nomeação do Gestor da Parceria e emissão de 

relatórios anuais e final da parceria à Comissão Permanente de Monitoramento e 

Avaliação de Processos, instância e etapas obrigatórias trazidas pela Lei 

13019/14. 

 A expectativa é que mesmo com um processo necessariamente mais longo, 

esse possa ser abreviado com a utilização dos modelos dos documentos previstos 

no Manual e a tramitação aos setores corretos. Pois as minutas de documentos 
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para instrução processual estarão todas prontas, conforme exigências da 

legislação, para edição apenas dos campos que dizem respeito às particularidades 

da unidade interessada em buscar a parceria. 

 

4.2.5 Análise de interações humanas  
 
 A elaboração dos documentos sem modelos referenciais e o 

desconhecimento na aplicação da Lei 13019/14, fazem com que a interação 

humana nestes processos traga falhas graves ao ponto de inviabilizar o 

seguimento de um processo.  

 Além das melhorias indicadas no item 4.2.1, a proposta é de que todos os 

modelos referenciais dos documentos necessários à instrução processual, 

estejam também disponíveis no SEI para que o gestor apenas necessite 

complementar as partes específicas à sua cooperação, não precisando alterar ou 

escrever partes padronizadas para todos os documentos.  

 Com essa automatização, além do ganho de tempo na elaboração das 

peças técnicas, espera-se que haja menos falhas e melhor padronização nos 

processos, por consequência celeridade e eficiência na celebração das parcerias. 

 A realização de capacitação é um recurso que também facilitará a instrução 

processual, evitando entendimentos diferenciados daquele trazidos pela Lei e 

assim, falhas no processo. 

 

4.2.6 - Análise de interações externas 
 

Nossos clientes neste processo são os parceiros e futuros parceiros. Nesta 

análise foi possível identificar a dificuldade dos parceiros, principalmente os de 

longa data, em aceitar a submissão em um processo de chamamento público em 

ações que estes sempre executaram conosco. 

Essa dificuldade é agravada pela dificuldade também de muitos gestores do 

Instituto de aceitar a nova norma, não fazendo sentido, na maioria dos casos, ter 

que fazer um chamamento público que na prática vai resultar na seleção do 

mesmo parceiro já pré-identificado. 

A peculiaridade de nossa Instituição é de que temos inúmeros parceiros 

espalhados por todo o Brasil. Se considerarmos as entidades integrantes de um 

conselho consultivo/deliberativo da UC como nossos parceiros, na conta do 
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número de conselheiros do ICMBio, temos então ao menos 8000 parceiros 

(DGPEA, 2018).  

E de forma geral, são formalizadas as parcerias que já historicamente 

ocorrem nas UCs, portanto neste ponto encontramos a dificuldade de ambos os 

lados em entender um procedimento similar ao licitatório para apenas consagrar o 

que já ocorre. 

Desta forma, fica visível ao nosso cliente a atual limitação da Instituição em 

instruir de forma adequada seus processos e de publicar editais de chamamento 

público com padrões muito diferentes além da diferenciação nos caminhos legais 

possíveis em casos similares, por exemplo, fazer o chamamento público ou 

justificar a inexigibilidade do mesmo.  

Optar por realizar mais editais de Credenciamentos ao invés de editais de 

chamamento público podem ser melhores recebidos para alguns casos de 

parceria pois convida um número maior de parceiros ao invés da escolha apenas 

de um, podendo desta forma, otimizar etapas.  

As capacitações envolvendo parceiros também podem colaborar na 

melhoria do processo além de todas as melhorias indicadas no item 1, essencial 

para melhorar nossos resultados para o público externo. 

 

4.2.7 - Análise de regras de negócio  
 

 Já amplamente discutido neste estudo, a origem dos gargalos identificados 

nos processos se refere à inadequação do uso da legislação, ocasionando na 

tramitação por setores desnecessários para anuências.  

 No processo de melhoria duas novas normas foram instituídas enquanto 

Portarias, em complementariedade à legislação.  

 Nas parcerias realizadas pelas unidades de conservação, a etapa de 

anuência realizada por algumas coordenações regionais foi eliminada. Em 

contrapartida, a etapa de anuência pelas áreas técnicas em alguns casos foi 

adicionada, indicada pela Portaria n° 878 de 17 de outubro de 2018, que delega 

competência para a instrução, celebração, rescisão, alteração, monitoramento e 

demais trâmites administrativos afetos à Acordos de Cooperação.  
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 A cartilha também trouxe as etapas necessárias em cada caso, evitando, 

por exemplo, que processos que poderiam tramitar apenas nas UCs tramitem pela 

sede desnecessariamente.  

 

4.2.8 - Análise de gaps 
 
 Já descritos de outras formas, alguns gaps identificados foram: 

 - processos sem procedimento padrão; 

 - procedimentos operacionais desnecessários; 

 - instrução processual inadequada a luz da legislação; 

 - paralização ou longa espera em alguns setores; 

 - análises jurídicas diferentes em casos similares; 

  

Com as melhorias indicadas no item 4.2.1, espera-se que grande parte dos 

gaps identificados sejam eliminados. 

 

4.3 Elaboração do TO-BE 
 

As reuniões do GT tiveram como principal estratégia a elaboração do TO-

BE aos processos de formalização de parcerias para a Instituição. Mesmo sendo 

discutidos diversos instrumentos, das 18 reuniões ordinárias realizadas, cerca de 

treze discutiram ao menos em algum momento os Acordos de Cooperação devido 

a complexidade deparada.  

A primeira principal dificuldade encontrada foi do próprio grupo apresentar 

diversas dúvidas jurídicas que precisaram ser sanadas ao longo das reuniões. A 

cada mapa construído, era identificada a ausência de alguma etapa necessária, 

conforme a legislação.  

A identificação das lacunas e melhorias nos mapas só foi possível com a 

capacitação permanente, que foi sendo realizada por cada um, e com o apoio da 

PFE que esteve presente em todas as reuniões.  

As dúvidas que não tinham respostas explícitas na Lei 13019/14 e seus 

regulamentos, foram sendo sanadas pela PFE a partir de estudos e discussões no 

amadurecimento com o grupo para que a aplicação da legislação pudesse ser 

realizada de forma realista ao nosso contexto.  
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Sobre este ponto, o principal ganho foi a discussão dos casos em que 

podem ser afastadas as necessidades de realização do chamamento público. 

Mesmo com caráter subjetivo, uma melhor compreensão das peculiaridades do 

Instituto poderá facilitar a análise da PFE para estes casos. Além disso, estes 

casos foram discorridos no Manual e na Cartilha para orientar o gestor. 

Sanadas as dúvidas jurídicas para melhorias no fluxo, as dúvidas 

procedimentais para melhoria do processo foram todas propostas pelo GT e 

validadas pelo Comitê Gestor do ICMBio. As propostas do GT foram acolhidas nas 

reuniões com o Comitê Gestor e resultaram em Portarias para regulamentação. 

 

4.3.1 Manual de Acordos de Cooperação 
 

De posse dos mapas e Portarias, a manualização dos processos discutidos 

se tornou essencial para consolidar a informação gerada de forma detalhada 

(Manual) e prática (Cartilha) facilitando os novos processos de formalização de 

acordos de cooperação no âmbito do ICMBio. 

O Formato escolhido foi a edição de diversos Cadernos Temáticos tendo o 

primeiro Caderno a temática do Acordo de Cooperação, com o Manual e a Cartilha 

integrando-o, conforme disposto na Portaria 1146 de 19 de dezembro de 2018. 

O Manual traz uma explicação de toda a legislação aplicada a Acordos de 

Cooperação em um linguajar jurídico e traz os seguintes modelos de documentos, 

necessários à instrução processual: 

 

� Minuta de Acordo de Cooperação com entidades privadas com ou sem fins 

lucrativos; 

� Minuta de Acordo de Cooperação com entes governamentais; 

� Minuta de Plano de Trabalho; 

� Minuta de edital de Chamamento Público; 

� Minuta de edital de Credenciamento; 

� Minuta de extrato de Inexibilidade ou Dispensa de Chamamento Público; 

� Minuta de extrato de publicação no Diário Oficial da União do Chamamento 

Público; 

� Minuta de extrato de publicação no Diário Oficial da União do Acordo 

firmado; 
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� Minuta de ordem de serviço de criação de Comissão de Seleção de 

Propostas; 

� Minuta de ordem de serviço de nomeação do gestor da parceria; 

� Minuta de ordem de serviço de acompanhamento da parceria com governo; 

� Minuta de relatório técnico de monitoramento e avaliação anual da parceria;  

� Minuta de parecer técnico conclusivo da parceria. 

 

Já a cartilha, apresenta um formato mais enxuto com explicações do passo 

a passo para formalização de Acordos de Cooperação e discorre sobre as 

principais dúvidas mapeadas no processo AS-IS. 

Para efetividade neste processo, é desejável que ocorram capacitações no 

tema e que tanto o Manual quanto a Cartilha sejam amplamente difundidos na 

Instituição e aos parceiros. 

 

4.4 Continuidade das ações 
 

A criação da Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação de 

Parcerias – Cpar, prevista na Portaria n° 879 de 17 de outubro de 2018, foi a 

principal previsão de continuidade de melhoria nos processos de cooperação no 

Instituto neste processo TO-BE.  

A Cpar foi destinada a elaborar a Política Institucional de Parcerias do 

ICMBio reguladas pela Lei nº 13.019/14 e pela Lei º 9.790/99 e monitorar, avaliar 

e fomentar o estabelecimento destas parcerias. 

Em seu Art 5° descreve as atividades de competência da Cpar: 

“I – elaborar as propostas e diretrizes da 

Política Institucional de Parcerias do ICMBio, inclusive de 

uniformização e padronização dos documentos necessários à 

instrução processual com vistas à formalização de parcerias, 

submetendo à aprovação do Comitê Gestor; 

II – recepcionar, analisar e homologar relatórios 

técnicos enviados pelo gestor da parceria com o intuito de 

analisar a conformidade do cumprimento do objeto e os 

resultados alcançados durante a execução da parceria; 
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III – propor diretrizes e colaborar para a 

articulação de novas parcerias para o ICMBio, com base nas 

diretrizes institucionais; e 

IV – estabelecer mecanismos que ampliem a 

gestão da informação, transparência e publicidade das 

parcerias.” 

Com a previsão da participação de um servidor por diretoria, além da 

participação da presidência e da PFE, pretende-se que este processo de 

construção e melhoria seja continuado com a elaboração de indicadores de 

desempenho para alcançar efetividade, eficiência, eficácia, economicidade, 

execução e a excelência dos processos (SEGPLAN, 2015). 

Com a criação da Cpar, a Divisão de Parcerias passará a atender outras 

agendas, perdendo a atribuição planejada em sua concepção, ou seja, seus 

objetivos serão realocados à Comissão. 

 

4.5 Considerações Finais 
 

Durante a elaboração do planejamento para o desenvolvimento deste 

trabalho, foi realizado a estruturação do projeto utilizando a ferramenta Canvas 

conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 16: Planejamento apresentado via Canvas 
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Todos os produtos citados foram entregues, sendo eles:  

 

1-  Mapeamento do processo de Acordos de Cooperação para unidades 

descentralizadas, conforme figura 18: 

 
Figura 17: Mapa TO-BE Acordos de Cooperação - UORGs 

 

2- Mapeamento do processo de Acordos de Cooperação a ser conduzido pela 

sede conforme figura abaixo: 
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 Figura 18: Mapa TO-BE Acordos de Cooperação - sede 

 

3- Portaria n° 878 de 17 de outubro de 2018, que delega competência para a 

instrução, celebração, rescisão, alteração, monitoramento e demais trâmites 

administrativos afetos à Acordos de Cooperação. Prevista a minuta, porém 

entregue já a Portaria publicada; 

4 - Portaria n° 879 de 17 de outubro de 2018, que cria a Comissão 

Permanente de Monitoramento e Avaliação de Parcerias no âmbito do 

ICMBio. Prevista a entrega da minuta, porém será entregue a Portaria 

publicada, assim como uma primeira proposta de fluxo prevendo seu 

funcionamento, conforme figura 19: 

 
Figura 19: Mapa com proposta para a Cpar 

 

5- Portaria 1146 de 19 de dezembro de 2018 que aprova o Manual de Acordo 

de Cooperação do ICMBio, que integra o Caderno 01 da série "Cadernos de 

Orientações de Parcerias do ICMBio", conforme Portaria n° 994 de 23 de 

novembro de 2018, referente ao estabelecimento de informações para a 

instrução, celebração, rescisão, alteração, monitoramento e demais trâmites 

administrativos afetos à formalização deste instrumento no âmbito do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

Esta Portaria não estava inserida como produto durante o planejamento deste 

trabalho, somente as minutas mas foi incorporada como produto do GT indo além 

das expectativas prevendo: 
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 - Modelos referenciais de todos os documentos necessários à instrução 

processual de um Acordo de Cooperação - Encarte 2 do Caderno I de Acordos de 

Cooperação; 

 - Manual de elaboração de Acordos de Cooperação; 

 - Cartilha de Acordos de Cooperação; 

 

Em relação à equipe envolvida no processo tivemos a substituição de dois 

membros do GT por questões pessoais dos mesmos, além da participação de um 

grupo maior que colaborou em diversas fases. A participação do grupo foi 

extremamente ativa ao longo do processo ficando a etapa final de refinamento a 

cargo da Divisão de Parcerias e da PFE. 

As premissas indicadas, ser exequível e aplicável, entendo que atingimos 

as mesmas, mas só teremos certeza após um primeiro monitoramento do 

processo. Outra premissa para o sucesso do trabalho foi a participação da PFE 

em todas as reuniões ordinárias e em reuniões específicas, portanto, premissa 

totalmente atingida. 

Os riscos identificados na etapa de planejamento foram relacionados 

novamente à PFE e ao Comitê Gestor. Caso a PFE não colaborasse neste 

processo, o mesmo não passaria de um documento de boas intenções, sem 

atingimento dos objetivos propostos. Devido à alta colaboração, este risco foi 

afastado.  

Em relação ao Comitê Gestor na primeira reunião tivemos uma preocupação 

de aumento de etapas, ou seja, de handoffs, além da centralização dos processos 

que antes eram descentralizados. Essa decisão seria considerada ruim ao 

processo, pois poderia ocasionar em uma análise mais lenta devido ao número de 

processos avaliados em um mesmo local criando um gargalo não esperado. Por 

sorte esta sugestão foi superada aumentando apenas um handoff que foi a 

validação de alguns processos pelas áreas técnicas, conforme discriminados na 

Portaria n° 878/18.  

Em relação ao grupo de entregas, foram previstos o AS-IS, o TO-BE e a 

manualização dos processos. Todos foram entregues. 

E por fim, em relação aos prazos, estes não foram concluídos no tempo 

planejado por dependerem de validação do Comitê Gestor e da PFE e por 

mudança de estratégia por parte da presidência na validação dos trabalhos. Após 
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duas reuniões, as análises e sugestões do Comitê Gestor foram realizadas por e-

mail e esperou-se a publicação das duas Portarias para dar seguimento as 

aprovações do Manual e Cartilha.  

As aprovações por parte da PFE foram postergadas por priorização das 

ações, a qual foram reunidas todas as minutas de documentos para validação 

como um todo. Todos os documentos foram validados pela PFE no fim de outubro, 

dependendo agora apenas da etapa de diagramação e impressão do material 

gerado. 

Por fim, os prazos previstos para entregas dos mapas não foram atendidos, 

sendo entregues um mês depois do planejado devido a quantidade de ajustes que 

foram necessários. Em todo este processo, o mais desafiador foi explicitar todas 

as etapas previstas na legislação e planejadas enquanto melhoria, em um mapa 

que ficasse claro para quem não conhece o processo. Por serem dois mapas, um 

para cooperações conduzidas pela sede e outro para condução pelas unidades 

descentralizadas e ainda, dentro de cada mapa, três caminhos diferentes sendo: 

um com a obrigatoriedade na realização de um chamamento público; com a 

dispensa ou inexigibilidade do chamamento público e entre entidades 

governamentais, a quantidade de vezes que foi necessária a revisão em busca da 

melhoria impactou no tempo previsto. Apesar do tempo consumido, os mapas 

tentaram trazer clareza aos diferentes caminhos previstos.  

 

CONCLUSÕES 
 
 A nova legislação que rege as parcerias, o Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil – MROSC, descritos na Lei 13019/14 e o Decreto 

que a regulamenta, n° 8726/16, trouxe a necessidade de se rediscutir as 

estratégias procedimentais para se firmar acordos de cooperação no âmbito do 

Instituto.  

 Desta forma, melhor que a deliberação de apenas uma área técnica, a 

discussão realizada a partir da formação de um grupo de trabalho envolvendo 

todas as diretorias do Instituto e da PFE foi imprescindível para entender os novos 

processos e apresentar propostas com um olhar abrangente. 
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Mapeamento AS-IS 

 A utilização da metodologia para mapeamento AS-IS contribuiu fortemente 

para o entendimento de como cada diretoria vinha conduzindo suas cooperações 

mesmo com tantas dúvidas legais com o uso da nova legislação. 

 Desta forma, foi necessária uma capacitação continuada dos servidores 

integrantes do GT,ocorrendo em diversos momentos como no início das reuniões, 

como mecanismo de nivelamento da informação e ao longo das reuniões com as 

dúvidas que surgiam, aproveitando a participação ativa da PFE em todo o 

processo. 

 Sem a capacitação continuada, não seria possível apresentar os produtos 

entregues pelo GT pois estes dependiam de um profundo conhecimento das 

legislações envolvidas. 

 O processo de entrevistas realizados em uma reunião do GT para 

elaboração do mapeamento AS IS não foi plenamente adequado tendo em vista 

que pouca informação foi apresentada pelos mesmos na ocasião. As informações 

foram surgindo ao longo das reuniões do GT já no processo de mapeamento de 

melhoria do processo onde cada um buscou em suas experiencias prévias, 

sugestões de melhoria ao processo.  

 Outro fator relevante é de que, na maioria dos casos, cada demanda de 

cooperação era conduzida de forma diferente, a depender da origem, do caso e 

de quem ficaria responsável por executa-la, ou seja, acredito que não 

conseguiríamos ter um retrato do processo porque esse não existia de forma 

ordenada.  

 De fato, a pesquisa processual foi o método mais efetivo para que 

pudéssemos avançar para a próxima etapa. 

 

Mapeamento TO-BE 

 Com mais eficiência, a aplicação da análise in-process, buscando melhorias 

no processo com o TO-BE gerado do processo de formalização de acordos de 

cooperação, foi altamente estratégico para o Instituto, pois apresentou: 

 

� orientações normativas sobre o tema com a publicação de duas Portarias; 

� esclarecimentos jurídicos proporcionando o mapeamento do processo 

atendendo toda a legislação; 
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� novo Manual e Cartilha de Acordos de Cooperação, facilitando o 

entendimento da nova legislação e do uso dos modelos de documentos 

necessários à instrução processual. 

 

 Quanto aos handoffs, o mapeamento na verdade aumentou o número dos 

mesmos para poder atender à legislação. Mas como contraponto houve a 

diminuição de etapas, como a retirada da CR, houve a inclusão de outras, as áreas 

técnicas, portanto o processo não diminuiu o número de etapas e handoffs. 

 

Monitoramento dos processos  

 O mapeamento trouxe a demanda do monitoramento dos processos a qual 

resultou na criação aa Comissão Permanente de Avaliação e Monitoramento das 

Parcerias com a elaboração de um primeiro mapa, recomendável que seja revisto 

após o primeiro ano de funcionamento da mesma.  

 Pela Comissão, também será possível avaliar a efetividade do mapeamento 

realizado propondo melhorias e novas abordagens.  

 

Perspectivas Futuras 

 Com a manualização dos procedimentos para formalização de acordos de 

cooperação, espera-se que os servidores obtenham com mais agilidade, 

informações acessíveis acerca deste instrumento de parceria e com isso, 

tenhamos um ganho de escala em número de parcerias e qualidade das mesmas, 

ou seja, eficiência e efetividade na celebração de parcerias. 

 Espera-se ainda que, com o funcionamento da Comissão, tenhamos 

informações consolidadas acerca das parcerias existentes e acompanhamento 

das metas planejadas através dos relatórios produzidos pelos gestores dos 

acordos, colaborando na elaboração das estratégias e diretrizes da Política 

Institucional de Parcerias.  
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APENDICE A: Mapa TO-BE de Acordo de Cooperação realizado pela sede 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

APENDICE B – Mapa TO-BE de Acordos de Cooperação realizado pelas unidades descentralizadas 
 



 

 

 
 
 
 

APENDICE C – Mapa de proposta de funcionamento da Comissão Permanente de Monitoramento e Acompanhamento de Parcerias - 
Cpar 
 



 

 

APENDICE D – Ficha de Indicador de eficiência – processos com chamamento público 

Ficha de Indicador 

 
01 – Execução do monitoramento de tempo gasto na elaboração de um Acordos de Cooperação com 

realização de chamamento público. 

Tipo Resultados esperados 

Eficiência 
Diminuir número de dias gasto na realização de um processo de Acordo de Cooperação, 
desde sua proposição até a publicação do Diário Oficial da União – DOU utilizando o 
Caderno de Acordos de Cooperação como referência.  

Unidade Polaridade Período associado Valor meta 

dia Menor melhor 12 meses 120 

Frequência de medição Data início medição Data fim medição 

Anual Fev/2019 Fev/2024 

Fórmula de cálculo 

�01 =  
���	
ó�� �	 ��	�
�	�� �� �	� �	�
�� �	�	 ����	��	çã� �� �� 	����� �� ������	çã�

�ú���� 
�
	� �� ��������� �	�	 ����	��	çã� �� �� 	����� �� ������	çã�
 � 100                              

Somatório da quantidade de dias gasto para formalização de um acordo de cooperação 

Definição 
Somatório da quantidade de dias gastos para a formalização do número total de Acordos 

de Cooperação firmados, com a previsão de realização de chamamento público. 

Fonte e método de medição Processos no SEI e publicações no Diário Oficial da União.  

Número total de processos para formalização de um acordo de cooperação 

Definição 
Quantidade de processos de acordo de cooperação firmados no ano com chamamento 

público. 

Fonte e método de 

medição/coleta do parâmetro 
Processos no SEI e publicações no Diário Oficial da União.  



 

 

 

APENDICE E – Ficha de Indicador de eficiência – Processos sem chamamento público 

Ficha de Indicador 

 
02 – Execução do monitoramento de tempo gasto na elaboração de um Acordos de Cooperação sem a 

previsão de realização de chamamento público. 

Tipo Resultados esperados 

Eficiência 
Diminuir número de dias gasto na realização de um processo de Acordo de Cooperação, 
desde sua proposição até a publicação do Diário Oficial da União – DOU utilizando o 
Caderno de Acordos de Cooperação como referência.  

Unidade Polaridade Período associado Valor meta 

dia Menor melhor 12 meses 90 

Frequência de medição Data início medição Data fim medição 

Anual Fev/2019 Fev/2024 

Fórmula de cálculo 

�01 =  
���	
ó�� �	 ��	�
�	�� �� �	� �	�
�� �	�	 ����	��	çã� �� �� 	����� �� ������	çã�

�ú���� 
�
	� �� ��������� �	�	 ����	��	çã� �� �� 	����� �� ������	çã�
 � 100                              

Quantidade de dias gasto para formalização de um acordo de cooperação 

Definição 
Somatório da quantidade de dias gastos para a formalização do número total de Acordos de 

Cooperação firmados SEM a previsão de realização de chamamento público. 

Fonte e método de 

medição 
Processos no SEI e publicações no Diário Oficial da União.  

Quantidade de dias estimado (Meta) para formalização de um acordo de cooperação 

Definição 
Quantidade de processos de acordo de cooperação firmados no ano SEM a previsão de 

realização de chamamento público. 

Fonte e método de 

medição/coleta do 

parâmetro 

Processos no SEI e publicações no Diário Oficial da União.  



 

 

APENDICE F – Ficha de Indicador de eficiência – processos com entidade pública 

Ficha de Indicador 

 
03 – Execução do monitoramento de tempo gasto na elaboração de um Acordos de Cooperação com 

outros entes públicos. 

Tipo Resultados esperados 

Eficiência 
Diminuir número de dias gasto na realização de um processo de Acordo de Cooperação, 
desde sua proposição até a publicação do Diário Oficial da União – DOU utilizando o 
Caderno de Acordos de Cooperação como referência.  

Unidade Polaridade Período associado Valor meta 

dia Menor melhor 12 meses 70 

Frequência de medição Data início medição Data fim medição 

Anual Fev/2019 Fev/2024 

Fórmula de cálculo 

�01 =  
���	
ó�� �	 ��	�
�	�� �� �	� �	�
�� �	�	 ����	��	çã� �� �� 	����� �� ������	çã�

�ú���� 
�
	� �� ��������� �	�	 ����	��	çã� �� �� 	����� �� ������	çã�
 � 100                              

Quantidade de dias gasto para formalização de um acordo de cooperação 

Definição 
Somatório da quantidade de dias gastos para a formalização do número total de Acordos de 

Cooperação firmados para parcerias com outro ente público. 

Fonte e método de 

medição 
Processos no SEI e publicações no Diário Oficial da União.  

Quantidade de dias estimado (Meta) para formalização de um acordo de cooperação 

Definição 
Quantidade de processos de acordo de cooperação firmados no ano realizado pela sede com 

outro ente público. 

Fonte e método de 

medição/coleta do 

parâmetro 

Processos no SEI e publicações no Diário Oficial da União.  



 

 

 

ANEXO 01 – Portaria 878 de 17 de outubro de 2018 
 

ANEXO 02 – Portaria 879 de 17 de outubro de 2018 
 
 
ANEXO 03 – Portaria 1143 de 19 de dezembro de 2018 
 


