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1.

DO CONTEXTO

Tem o presente estudo o objetivo de discorrer sobre a oportunidade e conveniência da publicização das
atividades hoje desenvolvidas pelo Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade - ACADEBio e de
parte das atividades, as vinculadas ao uso público, desenvolvidas na Floresta Nacional de Ipanema – FLONA de
Ipanema, unidades que compõem a estrutura organizacional do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade ICMBio, localizadas no município de Iperó, no Estado de São Paulo.
A FLONA de Ipanema, criada em 20 de maio de 1992, é uma categoria de unidade de conservação que tem
como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais,
permitindo também atividades de pesquisa, educação ambiental e visitação pública.
A ACADEBio, inaugurada em 08 de setembro de 2009, por ocasião da nomeação e a formação de 175
Analistas Ambientais para atuação na Amazônia Legal, está estrategicamente localizada no interior da FLONA de
Ipanema e é o Centro de Formação do ICMBio. Tem como objetivo, dentre outros, a formação e o desenvolvimento
dos servidores do Instituto com oferta de capacitação em gestão de unidades de conservação, conservação da
biodiversidade e gestão do conhecimento em sociobiodiversidade.
A FLONA de Ipanema e a ACADEBio atualmente são unidades organizacionais independentes, porém,
intrinsecamente ligadas. Compartilham projetos e interesses em diversas ações, tais como: administração da
unidade, gestão dos contratos, serviços de manutenção predial e de áreas verdes, uso comum dos espaços, além
de ter os processos de gestão da FLONA como estudo de caso nos treinamentos promovidos pela ACADEBio.
Essa integração propicia ao cursista o ambiente, a imersão e a vivência necessária e condizente com o desafio
da gestão de áreas protegidas.
A sobreposição das unidades organizacionais em um território de relevante importância ambiental e
histórico-cultural, associada à sinergia de objetivos, atribuições e processos de gestão permitiu, ao longo desta
experiência, o desenvolvimento do modelo que denominamos de “Unidade Escola”, onde as práticas de gestão,
conservação e de ensino e aprendizagem, em sua dimensão transdisciplinar, são ao mesmo tempo sujeito e
objeto de estudo e de aplicação, potencializando, de forma contínua, os trabalhos em ambas as unidades.
A presente proposta está ancorada nos preceitos constitucionais por configurar a publicização de serviços
públicos sociais, então destinados aos deveres do Estado e da Sociedade, porquanto, livres à iniciativa privada
que têm, por direito próprio, o dever de atuar de forma direta ou em parceria com o Estado. Guarda então
conformidade com os dispositivos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que prevê ao poder público a
possibilidade de qualificar como Organização Social – OS, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde (Artigo 1º da Lei).
De forma expressa também encontra respaldo na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, lei que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Sem deixar margem para dúvidas, a lei aponta para a
parceria entre o poder público e as organizações da sociedade civil como o caminho para o alcance de melhores
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resultados na implementação e gestão das unidades de conservação e serviços oferecidos à sociedade. Prevê
em seu artigo 5º que os órgãos que compõem o sistema:
“IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações
privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação
ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de
gestão das unidades de conservação;”
VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação;
XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez
criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos;
XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências
da administração, autonomia administrativa e financeira.

No plano institucional, a presente proposta está em consonância com os resultados da consultoria
contratada pelo MMA/ICMBio e realizada pela empresa Original Trade no âmbito do Projeto Consolidação do
SNUC (LifeWeb/GIZ/GOPA). O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, os Estudos sobre modelos de gestão
e as diretrizes para o Plano de Sustentabilidade Econômica da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema
guardam conformidade e complementam o Estudo de Publicização.
A modelagem do Plano de Sustentabilidade para a Unidade Escola evidenciou alguns pontos que merecem
ser destacados:
i.
Os recursos naturais e culturais oferecidos pela Floresta Nacional às atividades realizadas na
Unidade Escola configuram um patrimônio único, um inquestionável diferencial da instituição, principalmente
para capacitações voltadas à gestão de áreas protegidas e conservação da biodiversidade;
ii.
A qualidade técnica do quadro de servidores do ICMBio, reconhecida e enaltecida por colaboradores
e parceiros nacionais e internacionais, se evidencia quando medida em proporções. De um total de 1700
servidores, o ICMBio conta com aproximadamente 307 (trezentos e sete) especialistas, 411 (quatrocentos e onze)
mestres e 43 (quarenta e três) doutores. Os especialistas da instituição exercem as atividades de gestão, formação
e pesquisas científicas com multiplicidade de competências produzindo resultados únicos divulgados inclusive
em revistas e publicações institucionais.
iii.
A atuação na esfera federal oferece uma visão de topo que favorece a articulação entre políticas nacionais
e locais, permitindo ações transetoriais e integradoras para otimização de investimentos, atividades e resultados.
Diferentes possibilidades de gestão para a Unidade Escola foram exploradas no trabalho realizado pela consultoria
em conjunto com a equipe do ICMBio. Dentre as alternativas possíveis e viáveis foram apreciadas a gestão direta,
gestão indireta via criação de instituição pública e gestão indireta via contrato de gestão com organização social.
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Ao final, estabelecendo a devida conformidade com os objetivos do ICMBio relacionados à (i) continuidade
e aperfeiçoamento das atividades formativas já realizadas (ii) otimização no uso da estrutura edificada e
manutenida, (iii) ampliação dos serviços ofertados aos beneficiários, (iv) busca pela sustentabilidade econômica,
(v) facilitação de parcerias com outras instituições e (vi) ampliação da rede de ensino e instrução por meio dos
Centros de Pesquisa do ICMBio, a proposta de Novo Modelo de Gestão apresentada pela consultoria, concluiu:
“A opção de gestão da ACADEBio via contrato com uma OS estabelece correlação direta com o
sentido das diretrizes citadas acima, ao mesmo tempo em que, pode ser realizada no âmbito decisório da
diretoria do ICMBio em consonância pode estabelecer metas de ampliação dos serviços, sustentabilidade
econômica, crescimento de receitas, entre outros, participando com recursos públicos ordinários e até
decrescentes. Outro aspecto de grande relevância é a facilidade administrativa do setor privado em
estabelecer mecanismos de arrecadação própria, seja cobrando por serviços ou estabelecendo parcerias
com instituições de apoio à pesquisa e educação.
(Documento elaborado para o ICMBio – TdR Projeto Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC/LifeWeb - Proposta de Novo Modelo de Gestão - página 59.)

A possibilidade da gestão direta para o alcance dos objetivos traçados exigiria a estruturação de uma
unidade administrativa mais robusta, com aporte de pessoal, recursos financeiros e estrutura física e operacional
totalmente mantida pelo poder público. Alternativa descartada diante da conjuntura de escassez de recursos
governamentais. A gestão indireta, via criação de instituição pública: Autarquia, Empresa Pública, Fundação
Pública ou Sociedade de Economia Mista garantiriam certa agilidade operacional, entretanto, exigiriam longo
caminho para aprovação e criação da nova instituição por Lei específica, gerando, nesse mesmo contexto,
o comprometimento de recursos orçamentários hoje indisponíveis. Ademais, em que pese certa agilidade e
facilidade para o estabelecimento de acordos, contratos, compra e venda de serviços, por serem organizações
públicas estão, da mesma forma, sujeitas às normas previstas pela Lei nº 8.666/93.
Nesse sentido, constatado o alinhamento estratégico e o amadurecimento institucional para a publicização,
ou seja, para “mover para o espaço público não estatal atividades não exclusivas que estejam sendo executadas sob modelos
de direito público” (Humberto Falcão Martins), a consultoria apontou para o modelo de gestão em parceria com
Organização da Sociedade Civil qualificada como Organização Social como o mais estratégico e indicado para
o alcance dos resultados institucionais esperados.
A recomendação contida no documento ora referenciado, vai também ao encontro da estratégia setorial
desenhada no planejamento estratégico da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema. A gestão em parceria
foi evidenciada como a base para o atingimento dos objetivos finalísticos, para o alcance da sustentabilidade
financeira e ampliação da captação de recursos não orçamentários advindos da busca ativa e criativa de novas
fontes de recursos internos e externos.
A proposta também está em consonância com o plano de manejo da FLONA de Ipanema, com destaque
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para alguns dos objetivos específicos da unidade: a proteção dos sítios históricos e culturais para visitação,
a promoção de atividades voltadas ao treinamento para conservação da sociobiodiversidade, educação e
interpretação ambiental, visitação e recreação em contato com a natureza. Para isso a FLONA definiu em seu
planejamento estratégico uma série de ações, dentre outras: buscar financiadores e parceiros, delegar serviços
de apoio à visitação e estabelecer parcerias direcionadas ao turismo e práticas sustentáveis.
O modelo proposto tem como premissa a consolidação de um crescimento operacional consistente,
do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Permite avanços na consolidação da política de conservação da
biodiversidade ao se comprometer com a ampliação da participação social na gestão da Unidade Escola, nas
atividades de capacitação e de uso público da FLONA. Ao público alvo de hoje, majoritariamente representado
pelo conjunto de servidores do ICMBio, moradores e estudantes da região metropolitana de Sorocaba-SP, planejase o acréscimo de gestores públicos das três esferas de governo - federal, estadual e municipal; populações
tradicionais; moradores da região metropolitana de São Paulo-SP; estudantes do ensino fundamental, médio,
superior de outras regiões do Brasil; turistas e visitantes nacionais e internacionais; outros interessados na
temática da gestão de unidades de conservação e espécies ameaçadas de extinção.
O compartilhamento entre o Estado e a Sociedade dos deveres e responsabilidades com o desenvolvimento
e implementação de atividades para conservação do meio ambiente estão aqui expressos e refletem o desejo
constitucional (CF, art. 225). De forma semelhante, a atuação do poder público como fomentador da participação
privada na prestação de serviços públicos não exclusivos é estrutura basilar do presente estudo por coadunar com
atuais preceitos legais, merecendo destaque os termos do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 1.923/DF que visava a declaração de nulidade da Lei nº 9.637/98. Em seu voto condutor, escreve o Exmo.
Ministro Ayres Britto, relator da ADI nº 1.923/DF: A finalidade de fomento, in casu, é posta em prática pela cessão de recursos,
bens e pessoal da Administração Pública para as entidades privadas, após a celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o
direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do particular em consonância com o interesse público, através da inserção de metas
e de resultados a serem alcançados, sem que isso configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais de atuação.

Mediante o estabelecimento de regras isonômicas e impessoais busca-se, por conseguinte, a agilidade
e flexibilidade da atuação privada para o alcance de resultados acordados e visualizados como de interesse
comum, do Estado e sociedade, com maior eficiência, efetividade e economicidade e a garantia do “controle da
Administração Pública sob o ângulo do resultado” (Diogo de Figueiredo Moreira Neto).
O macro-objetivo visualizado com a publicização das atividades públicas não exclusivas de formação,
capacitação e de uso público da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema é a universalização da
conscientização ambiental. O objetivo específico é o alcance de uma forte sinergia entre os interesses públicos
e privados com maior controle e responsabilidade objetiva dos dirigentes e da sociedade organizada. As ações
da unidade escola possibilitarão o empoderamento de outros atores sociais na conservação da natureza, tendo
como consequência a melhoria da efetividade da gestão das unidades de conservação brasileiras e a diminuição
do risco de extinção das espécies ameaçadas.
A almejada ampliação da política pública de preservação ambiental se mostra ainda mais possível por meio
de um modelo de gestão que garanta a efetiva participação social. Como beneficiária direta da política pública
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ambiental, a representação social atuará nas instâncias de gestão administrativa e monitoramento do contrato
de gestão visando o equilíbrio da governança mista, o controle e a efetividade das ações e resultados.
A parceria com Organização Social qualificada para gestão da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de
Ipanema é uma alternativa viável e desejada pelo ICMBio para ampliar a aproximação da instituição às pessoas e
organizações com interesses em comum: a conservação do meio ambiente, a qualidade do ensino, a preservação
do patrimônio histórico e cultural, a pesquisa e educação. A formalização de uma parceria legalmente prevista
entre o estado e a sociedade, com maior controle e participação do cidadão-cliente, favorecerá a gestão do
valoroso bem público: a sociobiodiversidade brasileira.

2.

DA LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA:

• Art. 218 da Constituição Federal, de 05/10/1988, que trata da promoção e incentivo ao desenvolvimento
científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação pelo Estado.
• Lei nº 9.637, de 15/05/1998, marco legal das organizações sociais, que dispõe sobre a qualificação de
entidades como organizações sociais e a criação do Programa Nacional de Publicização.
• Lei nº 9.795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de
Educação Ambiental e dá outras providências - PNEA.
• Lei nº 9.985, de 18/07/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.
• Lei nº 11.516, de 28/08/2007, que cria o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.
• Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 1923-DF, que questionou dispositivos da Lei nº 9.637/98,
marco legal das organizações sociais.
• Decreto nº 530, de 20/05/1992, que cria, no Estado de São Paulo, a Floresta Nacional de Ipanema, com
área de 5.069,73ha, correspondendo a parte da Fazenda Ipanema, do extinto Centro Nacional de Engenharia
Agrícola - CENEA-MARA, bem como ao patrimônio nela contido.
• Decreto nº 4.340, de 22/08/2002, que regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC.
• Decreto nº 5.707 de 23/02/2006 que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de pessoal
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
• Decreto nº 1.298/1994 que cria a regulamentação das Florestas Nacionais.
• Decreto nº 8.974, de 24/01/2017, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos
em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
• Portaria nº 106 de 20/12/2008 que institui a Política de Desenvolvimento de Pessoas - PDP do ICMBio.
• Portaria nº 111 de 04/03/2010 que cria o Comitê Gestor de Capacitação do ICMBio.
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• Portaria nº 02, de 23/03/2012 que define normas e procedimentos para credenciamento e autorização dos serviços
de condução de visitantes e para o uso das trilhas e outras áreas de uso público da Floresta Nacional de lpanema.
• Portaria nº 91 de 29/09/2016 que atualiza valores de ingresso de acesso e serviços às UC federais.
• Retificação da Portaria nº 91 de 29/09/2016 publicada no DOU em 08/11/2016.
• Portaria nº 408, de 19/06/2017, que aprova a atualização do Plano de Manejo da Flona de Ipanema.
• Brasil. Programa Nacional de Educação Ambiental. Brasília: Ministério do Meio Ambiente e Ministério da
Educação. 2005.
• Brasil. Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental no SNUC. Brasília: Ministério do Meio
Ambiente e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2009.

3.

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS:

Como dever de todo e qualquer ato emanado pela Administração Pública, a presente proposta apoia-se nos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da economicidade para projetar maior eficiência à
execução das atividades a serem publicizadas e o aumento da confiança entre os envolvidos, permitindo maior
e melhor supervisão das operações com:
• Aperfeiçoamento do processo de construção participativa com transformação do ambiente social a ser
alcançado pela política pública;
• Construção de ampla parceria com a sociedade civil, garantindo maior participação social e controle
direto da sociedade;
• Fortalecimento da ação do Estado e da Organização Social parceira com a implantação de projetos de
interesse público, com aproveitamento da máxima capacidade na gestão dos meios;
• Descentralização, ao exercício da Organização Social, das atividades educacionais e as vinculadas ao uso
público desenvolvidas na Unidade Escola ACADEBio/Flona de Ipanema;
• Aprimorar o processo de gestão dos recursos públicos, por meio da diminuição dos custos operacionais,
possibilitando compras de produtos e serviços com melhor qualidade e menores preços;
• Aperfeiçoamento da qualidade técnico-profissional e incremento da produtividade, com a contratação
direta de profissionais com remuneração e incentivos laborais adequados ao mercado de trabalho;
• Incentivo à criatividade, visando alcançar sustentabilidade financeira e administrativa com incremento de recursos;
• Valorização do corpo de instrutores do ICMBio, resguardando a multidisciplinaridade e a excelência;
• Execução do Plano de Manejo e respeito ao zoneamento da FLONA de Ipanema;
• Empoderamento de diferentes atores sociais com a ampliação quantitativa e qualitativa das formações
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oferecidas aos gestores, profissionais e acadêmicos da área ambiental;
• Construção e disseminação de conhecimentos, competências e boas práticas para a gestão de unidades
de conservação;
• Ampliação da pesquisa e da produção acadêmica de interesse nacional e internacional no tema da gestão
de unidades de conservação e da sociobiodiversidade;
• Fortalecimento das parcerias com instituições de ensino, organizações da sociedade civil e outros
organismos interessados e engajados na conservação ambiental;
• Desenvolvimento e melhoria de atividades de sensibilização e interpretação ambiental, de lazer e recreação
em contato com a natureza e turismo ecológico.
• Implementação de modelo inovador de gestão para o patrimônio histórico da FLONA, com oferta de
serviços e atrativos qualificados e valorados, capacitados a apoiar a sustentabilidade financeira da instituição;
• Valorização e preservação dos aspectos históricos, ambientais e culturais em âmbito local, regional e
nacional com a estruturação do “Museu do Ferro” – museu a céu aberto formado pelo conjunto arquitetônico do
sítio histórico da FLONA de Ipanema.

4.

DA OPORTUNIDADE E DO PROBLEMA:

Para além das atribuições estabelecidas em legislação pertinente, a Unidade Escola ACADEBio/FLONA de
Ipanema é um espaço que propicia o intercâmbio e a inovação na gestão para a conservação da biodiversidade
brasileira. Com uma vocação clara no estabelecimento de pontes entre servidores do ICMBio e de outros órgãos
do sistema, SISNAMA e SNUC, agregado à riqueza de ambientes naturais e espaços culturais, constitui-se em
verdadeiro campo de experimentação, de trocas de informações e novas ideias, de imersão para a vivência da
realidade na gestão de áreas protegidas.
À experiência acumulada pela Unidade Escola na organização e gestão de processos educacionais, somamse outros quatro elementos importantes:
(i) Infraestrutura e instalações com capacidade para expandir o atendimento;
(ii) Integração à rede de formação e pesquisa do ICMBio (Centros de Pesquisa e outros espaços educadores);
(iii) Localização valorizada, por estar em região de fácil acesso e próximo a grandes centros com evidente
dinamismo social e econômico; e
(iv) Parte integrante de uma unidade de conservação de alta complexidade gerencial, FLONA de Ipanema,
e em escala adequada para a experimentação como campo prático para todos os temas objetos de capacitação
dentro da temática da gestão para conservação da natureza.
Em termos de infraestrutura, a Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema tem capacidade para oferecer
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45.560 diárias de hospedagens por ano. Tendo como base a média anual de 2.330 alunos no período 2012-2016
e constatando-se que cada aluno se hospedou, em média, por 5 dias na Unidade Escola, pode-se afirmar que
a taxa atual de ocupação é de aproximadamente 26% (vinte e seis por cento) da capacidade total. Esse número
permite projetar um potencial de crescimento expressivo da taxa de ocupação anual, proporcionando relevantes
acréscimos em receitas operacionais.
Os oito anos de funcionamento da Unidade Escola, com realização contínua e regular de exitosos processos de
formação e capacitação, a legitima para a busca do aperfeiçoamento e intensificação das atividades de formação
que já executa e, ao mesmo tempo, para a construção, em paralelo, de um canal de atenção direcionado ao
público mais amplo, de servidores, de profissionais, de acadêmicos e de comunidades com interface e interesses
voltados à política desenvolvida pelo ICMBio.
As atividades de uso público na Unidade tiveram início em 1998 e o número de visitantes tem crescido anualmente,
atingindo mais de 55 mil visitantes em 2016. Os principais atrativos são os monumentos do Sítio Histórico tombado
pelo IPHAN e as caminhadas em trilhas em ambiente de Mata Atlântica, além da área de recreação e lazer, onde
podem ser encontrados quiosques, playground e um circuito de arvorismo. A Unidade também dispõe de um Centro
de Visitantes onde são realizadas atividades educativas e de informação, onde funciona um serviço de lanchonete e
de contratação de condutores para o melhor aproveitamento dos atrativos ambientais e culturais.
A Unidade Escola possui um grande potencial para ampliar o atendimento ao público em função da estrutura
disponível, dos atrativos naturais e histórico-culturais oferecidos. São diversas as possibilidades de desenvolvimento
de novas atividades educativas de sensibilização e interpretação ambiental, além das de lazer e recreação em contato
com a natureza e de turismo ecológico. Sua localização privilegiada, situada na região de Sorocaba, cerca de 100
km das regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, que juntas somam mais de 20 milhões de habitantes,
propicia prospecções para atividades de grande porte e de imprevisíveis impactos sociais.
A projeção de crescimento do número de visitantes pagantes é de 25% ao ano, considerando a progressão
dos últimos 3 anos e os efeitos de uma divulgação planejada, ampliada e consolidada com uso de recursos
programados. Já a projeção de aumento nas vendas de mudas do viveiro florestal é de mais de 100%, considerando
a demanda reprimida. A Flona de Ipanema não possui hoje as condições para atender às demandas já mapeadas
considerando a infraestrutura deficiente e pequeno número de funcionários no setor. Há ainda previsão otimista
de aumento na arrecadação pela locação de espaços para produções e uso de imagem, considerando o aumento
de 100% ocorrido no período de 2016 para o primeiro semestre de 2017.
Uma nova formatação para o uso dos atrativos turísticos do sítio histórico, contemplando principalmente
os remanescentes da Real Fábrica de Ferro de São João do Ypanema, é outra ação com grande potencial e que
merece ser destacada. Este conjunto arquitetônico, além de representar, por si só, um verdadeiro “Museu a céu
aberto” pode ser explorado de muitas outras formas, como, por exemplo: implantação de cafeteria, restaurante e
loja de souvenires; adequação do espaço da serraria já recuperada para uso como oficina de marcenaria e espaço
de visitação; novas exposições permanentes ou temporárias; uso de tecnologias, como a realidade aumentada,
para melhorar a experiência do visitante; implantação do centro de memória de Ipanema; adequação de espaços
para eventos, cursos, oficinas, encontros e hospedagens para visitantes.
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Os recursos advindos dessas atividades permitirão o aperfeiçoamento e adequação da estrutura física
existente e a implantação de novos projetos voltados ao interesse social, considerando que todo o recurso
alavancado deverá ser revertido em favor da gestão das atividades planejadas pela OS qualificada, por conseguinte,
em favor do bem e interesse público.
Entretanto, as potencialidades aqui destacadas, na forma atual de execução direta das atividades pelo poder
público, estão limitadas aos patamares básicos da ação governamental, pois esbarram em diversos entraves que
condicionam a capacidade operacional e as projeções de avanço desenhadas para a gestão. A operacionalização
de todas as atividades de uma Unidade Escola por meio de contratos administrativos, obrigatoriamente vinculados
a um longo e incerto procedimento licitatório, Lei 8.666/93, revela certa desconformidade com a dinâmica das
atividades de formação, capacitação e as culturais. Essas atividades operam e revelam qualidade também no
improviso, no imprevisto, na inovação, na oportunidade, na qualidade, na especialidade, na singularidade, na
notoriedade, características que frequentemente afrontam as regras e prazos impostos pela Lei. Da mesma
forma, as descontinuidades nas contratações ou prestações de serviços essenciais ao desempenho das atividades
(apoio administrativo, recepção, limpeza, manutenção, vigilância, alimentação, transporte, serviço médico, etc.) comprometem
em muito a qualidade e a avaliação do serviço público prestado.
Para o desempenho de atividades próprias de uma Unidade Escola, o modelo administrativo vigente traz uma
série de dificuldades gerenciais. As limitações para contratações de pessoal exigem a operação com equipe reduzida,
não especializada e direcionada à realização de múltiplas tarefas, trazendo incertezas, desvios de função e transtornos
à administração. Não permite a seleção de corpo técnico adequado, tão pouco a retenção de talentos oportunamente
identificados e de incremento de recursos e de parceiros nacionais e internacionais. Não incentiva a melhoria contínua
dos colaboradores, nem permite a contratação temporária e o dimensionamento ajustado aos recursos. A solução
imediata de um simples problema normalmente gera grandes incômodos processuais e administrativos.
A adoção de um novo modelo gerencial e pedagógico para a Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema
permitirá uma atuação mais qualificada e projetará a instituição como especializada na formação ambiental
vinculada às atividades de uso público, desenvolvendo e disseminando novos conhecimentos na área da gestão
e conservação da sociobiodiversidade e contribuindo para o desenvolvimento de mecanismos eficientes voltados
à sustentabilidade econômico-financeira.

5.

DAS DIRETRIZES INSTITUCIONAIS:

No regramento institucional, a ação de publicização das atividades da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de
Ipanema tem como diretrizes:
a)

Macro Estratégia Gerencial do ICMBio

Ao longo do último ano, o ICMBio experimentou profundas mudanças que lhe impuseram o desafio de
aperfeiçoar a sua macroestratégia gerencial, concomitante à busca de respostas e soluções para as questões
15
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emergentes do contexto político e econômico que confronta o país. O Instituto responde pela proteção e
conservação de quase 10% do território brasileiro, com sua rica biodiversidade, e atua numa complexa interação
econômica e socioambiental com usuários e beneficiários desses recursos e serviços protegidos. Frente a
tamanha responsabilidade, a contínua busca por racionalização, otimização e inovação gerencial é uma diretriz
permanente para promover ações eficazes, duradouras, justas e bem articuladas, possibilitando que o Instituto
transite com segurança e sucesso em meio aos desafios atuais.
Para orientar essa caminhada, a nova presidência do ICMBio, em conjunto com suas diretorias, focou
seus esforços na realização de um conjunto de iniciativas que permite hoje ao instituto agregar mais eficiência
e economia aos seus procedimentos cotidianos, valendo-se, especialmente, da construção de soluções que
posicionem o agir institucional em escalas que alcancem maiores ganhos e resultados.
O resultado desse trabalho está descrito no “Scaling up. Processos e Resultados ICMBio 2017-2018”. Essa estratégia
de buscar um scaling up gerencial para alguns processos na ação institucional visa permitir que, mesmo sob o
cenário de restrições e cortes que se sobrepõe à gestão pública nacional, o Instituto Chico Mendes continue a
avançar e a realizar para a sociedade os objetivos almejados na sua missão e visão institucional.
A partir dessa visão, o Comitê Gestor do Instituto Chico Mendes identificou dezoito iniciativas gerenciais que
compartilham um caráter transformador, ousado e inovador, capaz de transformar ameaças e crises em janelas de
oportunidade. Duas dessas ações estão diretamente vinculadas à gestão da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema:
EIXO 4. Estabelecimento de parcerias inovadoras para o desenvolvimento institucional do
ICMBio e para o aprimoramento de suas ações finalísticas
Ação 10. Implementar um novo modelo pedagógico e de gestão na ACADEBio que promova a
sua articulação em rede com outras instituições de gestão de unidades de conservação, de proteção da
biodiversidade, de defesa das populações tradicionais e educadoras.
A adoção de um novo modelo pedagógico e gerencial para o Centro de Formação em Conservação da
Biodiversidade – ACADEBio permitirá que a unidade organizacional deixe de funcionar apenas como escola
corporativa e passe a atuar também como uma instituição especializada na formação e na transferência de
conhecimentos na área da gestão e conservação da biodiversidade. O novo modelo buscará possibilitar
que o ICMBio, por meio da ACADEBio, atue em rede com outras instituições de gestão de áreas protegidas,
com destaque para as unidades de conservação, de proteção da biodiversidade, de defesa das populações
tradicionais e educadoras, nacionais e internacionais, facilitando o intercâmbio de alunos e permitindo
que a instituição desenvolva mecanismos mais eficientes para garantir a sua sustentabilidade financeira.
A iniciativa visa gradativamente consolidar o ICMBio e o seu centro de formação como uma referência
nacional na área da gestão de áreas protegidas, unidades de conservação, de proteção da biodiversidade e
nos temas de defesa das populações tradicionais extrativistas e como principal instrumento de capacitação
e formação continuada de todos os agentes, públicos e privados, que atuam junto ao Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e ao Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA.
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Ação 11. Definir estratégia para atuar com maior protagonismo no desenvolvimento de parcerias
institucionais de apoio à gestão das UC federais por meio de autorizações, permissões, concessões,
delegação de serviços e gestão compartilhada.
A ação visa a ampliação da oferta dos serviços de apoio à gestão das unidades de conservação federais
nas áreas de visitação, pesquisa, produção sustentável, dentre outras. O ICMBio, por meio da Coordenação
Geral de Uso Público e Negócios – CGEUP/DIMAN e outras unidades organizacionais, está definindo estratégias
e ferramentas para que o ICMBio se posicione mais ativamente no chamamento e identificação de novas
parcerias para autorizações, permissões, concessões, gestão compartilhada e outros tipos de parceria.

b)

O Projeto Político Pedagógico - PPP do ICMBio

Documento finalizado em 2017 e elaborado com ampla participação dos servidores do ICMBio, se propõe a
consolidar e aprimorar a política de formação do ICMBio, tanto dos servidores, realizada pela Educação Corporativa,
como de todos os outros processos educativos que a instituição promove em diálogo com o planejamento estratégico.
Oportuniza a reflexão e reinvenção das ações formativas, viabilizando as bases para uma maior produção cultural,
técnica e científica no ICMBio. Apresenta, portanto, proposições para que a missão institucional se concretize.
c)

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da ACADEBio:

Documento elaborado em 2017. Descreve a filosofia de trabalho, a missão e as diretrizes pedagógicas que
orientam as ações, a estrutura organizacional e as atividades acadêmicas desenvolvidas pela unidade escola. O
documento visa a certificação da Unidade Escola como Instituição de Ensino Superior junto ao Ministério da Educação.
d)

O Plano de Manejo da Floresta Nacional de Ipanema:

Aprovado pela Portaria nº 408 de 19/06/2017. É o principal instrumento de gestão da unidade. Apresenta o
diagnóstico atualizado dos aspectos ambientais e socioeconômicos da unidade. Define o ordenamento territorial
por meio de zonas e normas de uso diferenciadas, além dos programas indicados para cada uma delas.
e)

As Diretrizes para Visitação em Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente:

Documento elaborado em 2008. Diretrizes para a implementação e gestão do uso público em unidades
de conservação do Brasil. Apresenta um conjunto de princípios e recomendações para o ordenamento das
visitações em unidades de conservação.
f)

Planejamento Estratégico da FLONA de IPANEMA e ACADEBio:

Aderentes ao Planejamento Estratégico do ICMBio, consideram, como base para o alcance de seus objetivos

17

Estudo de Publicização da Unidade Escola Acadebio/Flona de Ipanema - Versão 2.0 - 2018

18

Estudo de Publicização da Unidade Escola Acadebio/Flona de Ipanema - Versão 2.0 - 2018

finalísticos, a conquista da sustentabilidade financeira e a ampliação da captação de recursos não orçamentários,
notadamente de fontes externas (Figuras 1 e 2).
Figura 1: Mapa estratégico da ACADEBio 2017-2020.
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Figura 2: Mapa estratégico da FLONA de Ipanema 2014-2018.

VISÃO DE FUTURO

MAPA ESTRATÉGICO

Ser uma Unidade fortalecida e comprometida com a conservação
do meio ambiente e com o envolvimento da sociedade.

AMBIENTE
SOCIEDADE

Promover a restauração
do patrimônio cultural.

Aumentar a proteção do
meio ambiente e
aprimorar o
controle das atividades
na ZA da Flona.

Apoiar alternativas
econômicas
sustentáveis do
entorno.

Desenvolver e apoiar o
turismo ambiental e
cultural.

USUÁRIOS

Exercer com clareza a
eficiência e
prestação de serviços*.

Estimular práticas
ambientais sustentáveis.

Estimular ações de
sensibilização ambiental.

Capacitar comunitários
do entorno
para o turismo.

Capacitar continuamente
o Conselho Consultivo
para atuação efetiva.

Aumentar a
efetividade da
Fiscalização.

RECURSOS

APRENDIZADO

Promover a restauração
do patrimônio
ambiental.

INTERNOS

Floresta Nacional de Ipanema

Estimular a
visitação
de qualidade.

Capacitar continuamente equipe técnica
para monitoramento do
Planejamento Estratégico.

Buscar recursos
externos.

Acessar recursos
de Compensação
e Passivos
Ambientais.

Promover e articular
parcerias para a
realização de módulos de
EA e para geração de renda.

Elaborar e implementar
sistema de comunicação.

Acessar recursos
de Financiadores.

Implementar
o Plano
de Manejo.

Utilizar o SIG da
Flona como um
instrumento
de gestão.

Estabelecer parcerias
direcionadas ao
turismo e a práticas
sustentáveis.

Desenvolver a competência técnica e gerencial da equipe
em fiscalização, visitação, educação ambiental,
procedimentos internos, parcerias e gestão estratégica.

Acessar recursos
de Parcerias
Público Privadas.

Delegar serviços
de apoio a visitação.

Aumentar o
efetivo de pessoal.

*Serviços: vistorias técnicas, comercialização de sementes e mudas, recepção e condução de visitantes, apoio a pesquisa dentre outros.
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6.

DA POLÍTICA PÚBLICA EXECUTADA PELO ICMBIO

A política pública executada pelo ICMBio, na área da educação, constitui-se da formação continuada,
capacitação e qualificação de atores públicos e da sociedade civil, em 2 níveis:
I - Corporativo:
a) programas de formação dos servidores do ICMBio, pertencentes a carreira de especialista em meio ambiente;
b) aperfeiçoamento profissional direcionado aos gestores públicos dos órgãos que compõem o SISNAMA e SNUC;
II - Social:
a) programas de formação em educação ambiental e gestão socioambiental, proteção e preservação do
meio ambiente com a promoção do uso público por meio de atividades de visitação, sensibilização ambiental e
histórico-cultural, recreação e lazer em contato com a natureza e turismo ecológico, para membros dos conselhos
gestores e usuários de unidades de conservação, estudantes, populações tradicionais e interessados na temática.
b) Pesquisa científica: Geração e disseminação de conhecimento relacionado com a gestão de unidades de
conservação, espécies ameaçadas de extinção e a promoção do desenvolvimento socioambiental.
c) Desenvolvimento tecnológico: Promoção do desenvolvimento de ferramentas e tecnologias sociais para fazer
face aos desafios e a complexidade da gestão para conservação da natureza.

7.

DO OBJETO DE PUBLICIZAÇÃO E DO CIDADÃO-CLIENTE BENEFICIÁRIO DA POLÍTICA:

O objeto da publicização é a gestão das atividades de formação, capacitação e uso público desenvolvidas pela
Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema. Por conseguinte, o Contrato de Gestão terá por objeto a execução
das atividades e serviços vinculados à formação e capacitação teórica e prática do público interno e externo do
ICMBio; a produção, registro, divulgação e promoção de conhecimentos relacionados à gestão de unidades de
conservação e desenvolvimento socioambiental; o planejamento e desenvolvimento do uso público da FLONA de
Ipanema ressaltando a intencionalidade educativa nas atividades de sensibilização, interpretação ambiental
Espera-se que a presente política alcance servidores públicos das 3 esferas de governo; público com interface
na gestão de áreas protegidas no primeiro e terceiro setor; agentes de conservação da natureza; comunidade
acadêmica; populações tradicionais; membros dos conselhos gestores de unidade de conservação; turistas e
visitantes e estudantes do ensino fundamental, médio e universitário, visualizados como principais beneficiários.
No escopo do objeto ora especificado surge o desafio da atuação em rede. Os estudos realizados para
embasar o projeto de publicização e de consolidação da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema
apontaram para um conjunto de oportunidades para a atuação em rede com outras unidades institucionais e
outras instituições de ensino.
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As oportunidades mapeadas se fundamentam na ação educadora facilitada pelo ICMBio que é diversa em
propósitos, métodos e amplamente distribuída. A escala de ação é variada na abordagem de temas e singular
em características, uma vez que tem a possibilidade de ser implementada em multiplos espaços educadores
compostos por áreas ou locais construídos ou adaptados para a função educacional, ou em unidades que por
serem exemplos na função que desempenham, se configuram em potenciais espaços educadores que poderão
vir a ser utilizados também para esse fim. E é neste cenário de inúmeras possibilidades que não se pode conceber
que o locus de ação da Unidade Escola se restrinja, sempre, aos limites da Floresta Nacional de Ipanema.
A ação educadora ora promovida pela Unidade Escola poderá extrapolar os limites da FLONA e alcançar os
diversos outros espaços apropriados para os processos educativos a serem desenvolvidos buscando propiciar, além
do aprendizado por meio da reflexão sobre as atividades práticas, uma vivencia na melhor alternativa locacional
para uma determinada temática. Essa modelagem de formação certamente transformará uma estrutura ou espaço,
usualmente utilizado e de forma despercebida, em um espaço educador, cheio de significados, aprendizagens e
qualificado, na medida em que é orientado por elementos, procedimentos e práticas pedagógicas destinadas à
formação de pessoas e alinhadas a uma estratégia maior vinculada ao Projeto Político Pedagógico do ICMBio.
Em um exercício de projeção, vale citar que o ICMBio realiza a gestão de 14 Centros de Pesquisa que são
importantes espaços educativos. Esses espaços trariam um grande diferencial para a Unidade Escola por estarem
situados em diferentes regiões e biomas do Brasil. Poderiam incrementar o catálogo de formações e propiciar
a disseminação de conhecimentos necessários para a conservação desses territórios com suas biodiversidades.
Nesse sentido, é possível destacar ao menos dois centros que atualmente estão mais preparados para esse tipo
de parceria: O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (CEPENE), em
Recife; e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sul (CEPESUL), em Itajaí.
Nesses termos, a relação da ACADEBio deixaria de ser bilateral com a FLONA de Ipanema e passaria a ser
multilateral com as diversas unidades institucionais e parceiras. Para tanto, os primeiros diálogos institucionais
já apontaram para a necessidade de aprofundamento no estudo da proposta para responder a questões como:
(i) que outros espaços/estruturas educadoras do instituto e de parceiros quais poderiam fazer parte desta
rede; (ii) quais atividades poderão ser desenvolvidas; (iii) como otimizar e potencialiar a gestão; (iv) possíveis
convergências na captação de recursos e; (v) quais ações teriam um caráter descentralizado permanente.

8.

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL:

Com o objetivo de fortalecer a missão do Instituto de proteger o patrimônio natural e promover o
desenvolvimento socioambiental busca-se, com este projeto, a ampliação da capacidade institucional para
execução das ações/atividades de educação, de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico, de
proteção, preservação e de uso público do meio ambiente. A execução das atividades dar-se-á então em parceria
com pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Sociais - OS, nos
termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Nesse mesmo sentido, encontra-se a providência já adotada
de implementação da ação 212H – “Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais” para repasses de recursos
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financeiros da união mediante contrato de gestão com Organização Social, qualificada pelo poder público, para
gestão da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema.
No âmbito do planejamento governamental a proposta de publicização apresentada neste estudo está
ancorada no Programa Temático de “Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade - 2078”, incluído no eixo estratégico
de ampliação da produtividade e da competitividade da economia, com fundamentos macroeconômicos sólidos
e ênfase nos investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura e no Programa de Gestão e
Manutenção do Ministério do Meio Ambiente – 2124.
A efetivação de parceria com o terceiro setor para alavancar o alcance das ações de formação e capacitação vinculadas
às atividades de uso público como ferramentas de conscientização ambiental guarda coerência com o planejamento
estratégico institucional (Figura 3) e visa a consolidação nacional e internacional da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de
Ipanema como referência na conservação da biodiversidade e na gestão de unidades de conservação.

Figueira Branca - Flona de Ipanema
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Figura 3: Mapa estratégico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 2015-2018
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9.

DA CESSÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

A FLONA de Ipanema possui uma área de 5.069,73 ha, abrangendo parte dos municípios de Iperó, Araçoiaba
da Serra e Capela do Alto do Estado de São Paulo. No município de Iperó estão localizadas a sede administrativa
da FLONA e as instalações da ACADEBio e um conjunto de diferentes edificações com usos diversos. Os bens
públicos, objeto da permissão de uso, incluem:
• Sítio Histórico: composto por diversos prédios e equipamentos da antiga Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema,
criada por D. João VI em 1810. A delimitação atual do Sítio Histórico inclui os seguintes monumentos/edificações: Alto
Forno Mursa, Altos Fornos Geminados Varnhagen, antiga Sede Administrativa (Centro de Memória de Ipanema); Casa da
Guarda; Casa das Armas Brancas; Cruz de Ferro; Depósito de Arreios; Conjunto de Fornos de Carvão; Ponte Articulada;
Relógio de Sol; Represa de Água Hedberg; Oficina de Modelagem; Engenho de Serrare; Cemitério Protestante.
• Áreas abertas à visitação da FLONA de Ipanema, compostas por:
Trilha Afonso Sardinha - As ruínas dos Fornos de Afonso Sardinha podem ser visitadas através do percurso
de caminhada da trilha que recebe seu nome. A trilha, de 1.600 metros de extensão, acompanha um trecho do
Ribeirão do Ferro em meio à Mata Atlântica e é considerada fácil.
Trilha Fornos de Cal - Da trilha Afonso Sardinha sai também a Trilha Fornos de Cal (1.500m de extensão), que
passa por riachos e trechos de Mata Atlântica. É possível visitar, durante o passeio, as ruínas dos fornos de cal do
século XIX. A trilha é de nível médio de dificuldade.
Trilha Pedra Santa - A Gruta do Monge, Cruz de Ferro da Pedra Branca e o Monumento a Varnhagen podem
ser visitados através do percurso de caminhada da Trilha Pedra Santa, com um trajeto de aproximadamente
6 quilômetros de extensão. Apesar de poder ser acessado por rota alternativa, inclusive de carro, com
acompanhamento de condutores de visitantes, o Monumento à Varnhagen é o ponto final da Trilha Pedra Santa.
A trilha é considerada de nível médio de dificuldade.
Trilha do Cobra - De acordo com a revisão do plano de manejo será implantada uma nova trilha na unidade para
acessar o “lago do cobra”. No entanto, serão necessários estudos mais detalhados e estruturação antes da abertura da trilha.
• Centro de Visitantes: O espaço destinado ao Centro de Visitantes que está localizado próximo à vila São
João de Ipanema, ocupando uma área de aproximadamente 642 m2. Consiste em uma construção formada por
dois blocos e uma área para encontros. Abriga um conjunto de sanitários com acessibilidade para deficientes,
fraldário, lanchonete, sala de trilhas com painéis informativos, sala de exposições fotográficas do Sítio Histórico,
auditório e sala de oficinas pedagógicas. O local também é utilizado para a contratação dos serviços de condução
de visitantes e arvorismo.
• Conjunto histórico-arquitetônico das casas da Vila São João de Ipanema
• Área de Lazer do Lago: Localizada à margem do lago da represa Hedberg, ocupando uma área de
aproximadamente 25.000m2. O local é agradável em termos paisagísticos, apesar da pouca arborização, sendo
todo gramado, contando com cinco quiosques, parque infantil, quiosque central e banheiros.
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• Viveiro Florestal: O viveiro está localizado próximo à vila São João de Ipanema. Ali são produzidas as
mudas utilizadas nos experimentos florestais e recuperação de áreas degradadas da Flona, atendendo também,
quando possível, às solicitações dos municípios do entorno, além de serem comercializadas no local. Recebe
com frequência visita de grupos escolares que recebem formação sobre a Flona e a produção de mudas.
A ACADEBio constitui-se de dois blocos principais, um administrativo/pedagógico e outro de alojamento
edificados no interior da Flona de Ipanema. Os bens públicos, objeto da permissão de uso, incluem a área de
treinamento tático e operacional, linhas de tiro, e os espaços referenciados no quadro abaixo:
Infraestrutura

Quantidade

Capacidade

Salas de Aula – 5 miniauditórios e 4 salas planas

9

335

Auditório

1

202

Laboratório de Informática

1

30

Espaço para Conferência

1

70

Sala de Instrutores

1

15

Sala de reunião reservada

1

10

Sala de Leitura e Estudo - sala central e 5 salas menores

1

62

Sala Multimídia e Videoconferência

1

35

Casa de Vivências – espaço de confraternização

1

200

Rede Wi-Fi (alojamento/administração)

2

N/A

Alojamento – 18 suítes e 25 quartos de uso coletivo

1

160

Casa de Hospedagem – 5 quartos coletivos

1

18

Cozinha Industrial e Refeitório

1

180

Lavanderia

1

N/A

Ambulatório

1

N/A

Ambientes de Sala de Estar c/ TV

3

N/A

Área de lazer interna

1

N/A
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Curso de Fiscalização - ACADEBio
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10.

DA CESSÃO DE SERVIDORES DO ICMBIO ENVOLVIDOS COM O PROJETO:

10.1 DOS SERVIDORES DA ACADEBIO
A atual relação entre número de alunos atendidos e número de funcionários da Unidade Escola é de
100 alunos por funcionário, estando excluídos desse cálculo os instrutores. Tanto o crescimento no número de
alunos quanto o melhor dimensionamento quantitativo e qualitativo do quadro administrativo serão pactuados
nos termos do Contrato de Gestão e readequados no bojo das decisões em parceria com a OS qualificada.
A ACADEBio conta hoje com um total de 23 (vinte e três) colaboradores diretos, 10 (dez) servidores do
ICMBio e 13 (treze) terceirizados e outros 87 (oitenta e sete) colaboradores indiretos, vinculados aos contratos
de manutenção, alimentação, limpeza, segurança e receptivo. Do conjunto de servidores públicos lotados na
ACADEBio, 2 (dois) fazem jus à aposentadoria a partir de 2019.
No âmbito do contrato de gestão e em decisões futuras, alguns dos servidores públicos poderão vir a ser
cedidos/disponibilizados à gestão da O.S. qualificada, entretanto, nos primeiros anos de vigência do contrato,
os servidores lotados na ACADEBio atuarão na unidade administrativa que será estruturada pelo ICMBio para
subsidiar o trabalho de supervisão dos contratos de gestão das Organizações Sociais qualificadas pelo órgão.
A Unidade de Supervisão dos Contratos de Gestão – USCOGE fará a coordenação e o acompanhamento
da gestão das organizações sociais qualificadas, sob supervisão do ICMBio, atuando nos processos de gestão
da mudança, de monitoramento e avaliação dos contratos, dos programas de trabalho e dos planos de ação
pactuados com as organizações sociais. Atuará também, em continuidade ao trabalho atualmente realizado, no
controle, monitoramento e avaliação das atividades de capacitação dos servidores do ICMBio.
O desenho preliminar do macroprocesso de gestão das Organizações Sociais do ICMBio, referenciado na
experiência vivenciada pelo Ministério da Educação – MEC, aponta para a distribuição das atividades em três
grandes etapas:
1- Promoção do Contrato de Gestão
1.1

Qualificação da Organização Social

1.2

Pactuação do Contrato de Gestão

2- Repasse de Recursos
2.1

Elaboração do orçamento de Organizações Sociais para PLOA

2.2

Repasse de recursos
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3 - Acompanhamento e Avaliação
3.1

Supervisão das Organizações Sociais

3.2

Suporte à Comissão de Acompanhamento e Avaliação

3.3

Gerenciamento das Reuniões Administrativas

A Unidade de Supervisão dos Contratos de Gestão – USCOGE realizará todas atividades necessárias à
execução da Etapa 3 do macroprocesso de gestão das Organizações Sociais do ICMBio prevendo-se, para
tanto, a distribuição entre os membros da equipe atualmente lotada na ACADEBio, considerando o perfil
profissiográfico dos servidores.
10.2

DOS SERVIDORES DA FLONA DE IPANEMA

Atualmente a FLONA de Ipanema possui 40 (quarenta) colaboradores diretos, sendo 23 (vinte e três)
servidores do ICMBio e 17 (dezessete) terceirizados. Do total de servidores, 03 (três) já completaram o tempo de
serviço e poderão solicitar aposentadoria a qualquer momento, 9 (nove) farão jus à aposentadoria a partir de
2019 e 04 (quatro) completarão o tempo de serviço no período entre 2020 e 2023. Dois servidores encontram-se
afastados, um por motivo de saúde e outro para capacitação.
Toda a equipe, considerada reduzida para os desafios institucionais, atua na gestão da Unidade de
Conservação e uma parte dos servidores e terceirizados desenvolvem também atividades que envolvem os
serviços de uso público da FLONA.
As atividades desenvolvidas na FLONA estão pautadas no Plano de Manejo da Unidade e estão organizadas
em programas, atividades e subatividades. São seis programas que se desmembram em 170 subatividades.
Do total de subatividades 58% já foram iniciadas e encontram-se em diferentes estágios de implementação,
sendo que algumas estão em uma etapa inicial e outras quase concluídas. Entretanto, vale reforçar que 42% das
atividades previstas no Plano de Manejo não foram nem sequer iniciadas, o que demostra que a atual equipe da
unidade é insuficiente para a adequada implementação da Unidade de Conservação.
A gestão do uso público da FLONA de Ipanema, uma vez repassada à Organização Social qualificada permitirá
a otimização dos recursos humanos e a incorporação de subatividades já previstas no Plano de Manejo da
FLONA de Ipanema e ainda não iniciadas, vinculadas aos programas de proteção, de integração socioambiental e
desenvolvimento comunitário, de administração, de manejo dos recursos naturais e de conhecimento e pesquisa,
conforme demonstrado no Quadro 01 abaixo:
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Quadro 01 – Subatividades do Plano de Manejo da FLONA de Ipanema

Para além do Plano de Manejo, os servidores da FLONA priorizarão o desenvolvimento das atividades
exclusivas do poder público ou atividades não contempladas pela publicização. São exemplo de atividades
exclusivas do poder público: a fiscalização da UC, autorização vinculada ao licenciamento, autorização direta
para atividade de baixo impacto na unidade, coordenação do Conselho Consultivo da FLONA, normatização das
atividades de manejo da floresta, autorização para realização de pesquisa, consolidação territorial, consolidação
e gestão das parcerias institucionais, entre outras.
Em raciocínio inverso, a gestão do uso público, uma vez executada pela Organização Social qualificada,
permitirá a essa o exercício pleno da quase totalidade das atividades sociais previstas pelo Plano de Manejo da
FLONA de Ipanema e nas proporções abaixo indicadas para as demais atividades:
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Quadro 02 – Subatividades que serão atendidas pela Organização Social

Das 170 subatividades previstas no Plano de Manejo, 31% serão totalmente repassadas à gestão da OS
e 56% das atividades permanecerão sob execução exclusiva da FLONA. 13% das atividades contarão com a
execução parcial, exigindo gestões da FLONA e da OS. A gestão em parceria qualificará o uso público da unidade
e permitirá a entrega de um melhor serviço à sociedade beneficiária desse importante serviço público.
10.3

DO QUADRO TERCEIRIZADO DA ACADEBIO

O quadro terceirizado da ACADEBio será totalmente extinto após a publicização, dentro do prazo acordado
com a OS qualificada, adotando-se como razoável para os parâmetros desse Estudo o prazo de 30 dias após a
assinatura do Contrato de Gestão.
10.4

DO QUADRO TERCEIRIZADO DA FLONA DE IPANEMA

O quadro terceirizado da FLONA de Ipanema será parcialmente extinto após a publicização. As atividades
terceirizadas e vinculadas apenas ao uso público serão encerradas imediatamente após o repasse efetivo dos
serviços vinculados ao Centro de Visitantes à OS qualificada.
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Sala de aula - ACADEBio
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11.

DA MATERIALIDADE DA AÇÃO:

11.1

DO RECURSO DE FOMENTO PREVISTO

A política de desenvolvimento e capacitação de pessoas do ICMBio é executada na forma presencial e à distância.
As formações e capacitações presenciais são realizadas prioritariamente no espaço físico da Unidade Escola ACADEBio/
FLONA de Ipanema e são planejadas para oferta integral aos cursistas de todos os recursos e serviços necessários ao
desenvolvimento das competências planejadas, valendo-se, para tanto, do não pagamento de diárias para alcançar:
a)
Melhor relação custo x benefício, na comparação com o investimento institucional com pagamento
de diárias aos cursistas;
b)

Otimização e utilização integral do espaço físico já edificado;

c)
Maior integração e efetiva participação dos cursistas, considerando a convivência e a otimização do tempo
proporcionada pela hospedagem e realização de todas as refeições no local.
d)
Redução do custo administrativo e financeiro e garantia da qualidade, na comparação com
envolvimento da equipe administrativa com a gestão das inúmeras contratações necessárias para viabilização
das mesmas capacitações, com qualidade incerta, junto ao mercado externo.
As capacitações à distância são realizadas via AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, na plataforma
virtual planejada e administrada pelo ICMBio e exigem investimentos continuados para seu desenvolvimento,
aprimoramento e manutenção.
Nesse sentido, qual seja, de aperfeiçoamento da política que vem sendo desenvolvida pelo ICMBio, e que
permite a formação continuada com menores custos e melhores resultados, a materialidade da ação de formação
e capacitação prevê a cobertura das despesas com deslocamentos, hospedagem e alimentação dos cursistas;
manutenção do equipamento e instalações físicas da Unidade Escola; contratações de serviços, suporte e apoio
técnico; contratações de conteudistas e instrutores externos, pessoas físicas e jurídicas; aquisição de material
didático e pagamento de hora/aula aos servidores/instrutores por meio da GECC - Gratificação de Qualificação
de Curso e Concurso, dentre outras.
As referidas despesas, podem assim ser divididas em:
• Fixas, regradas por contratos: limpeza e manutenção, camareiras, recepção, administrativo, mão de obra
de alimentação, motoristas, frota terceirizada, apoio administrativo e manutenção de sistemas informatizados;
• Variáveis, em função da taxa de ocupação da Unidade Escola: água, luz, telecomunicação, insumos da
alimentação, quilometragem rodada, despesas com pedágio, lavanderia, diárias, passagens, deslocamentos a
trabalho, material de consumo.
Assim, iniciado o Contrato de Gestão com a OS qualificada, as despesas com formação e capacitação
passarão a ser executadas da seguinte forma:
Via orçamento – execução direta do ICMBio:
• Despesas com pagamento de hora/aula a servidores/instrutores por meio da GECC.
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Via orçamento – por transferência à instituição privada sem fins lucrativos - OS:
• Despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos cursistas; manutenção do equipamento
e instalações físicas da Unidade Escola; contratações de serviços, suporte e apoio técnico; contratações de
conteudistas e instrutores externos, pessoas físicas e jurídicas; aquisição de material didático.
O recurso orçamentário e financeiro com formação e capacitação dos servidores do ICMBio, no ano de
2017, considerando as despesas fixas e variáveis, foi assim executado:
• Custeio total ACADEBio: R$ 3.846.436,76
• Custeio total FLONA de Ipanema: R$ 2.308.948,59
• Capacitação servidores área meio e área fim: R$ 1.624.320,60
• Total Geral: R$ 7.779.705,95
O recurso orçamentário para formação e capacitação dos servidores do ICMBio, em 2018, considerando as
despesas fixas e variáveis, está assim estimado:
• Custeio total ACADEBio: R$ 3.900.000,00
• Custeio total FLONA de Ipanema: R$ 2.400.000,00
• Capacitação servidores área meio e área fim: R$ 1.800.000,00
• Total Geral: R$ 8.100.000,00
Para a gestão da Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema por meio do Contrato de Gestão, serão
vinculados e transferidos via fomento à OS qualificada, os recursos orçamentários atualmente destinados a
ACADEBio, à exceção da GECC que continuará a ser paga ao servidor/instrutor via folha de pagamento, parte
dos recursos orçamentários destinados à FONA de Ipanema, apenas os relativos ao uso público, e os recursos
totais com os ingressos, a cobrança para filmagens, locação de espaços, hospedagem, venda de mudas e outros
serviços que serão prestados e que constituirão a receita própria da OS.
Assim, em conformidade com o acima previsto, iniciado o Contrato de Gestão com a OS, as despesas com
formação e capacitação passarão a ser executadas da seguinte forma:
Via orçamento – execução direta do ICMBio:
• R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
Pagamento de hora/aula a servidores/instrutores por meio da GECC
Via orçamento – por transferência à instituição privada sem fins lucrativos - OS:
• R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais)
Para cobertura dos custos relativos à: Hospedagem e alimentação dos servidores/cursistas; manutenção
do equipamento e instalações físicas da Unidade Escola (ACADEBio e uso público da FLONA de Ipanema);
contratações de serviços, suporte e apoio técnico; contratações de conteudistas e instrutores externos, pessoas
físicas e jurídicas; aquisição de material didático, dentre outros.
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Tabela 1 – Fontes de recursos da ACADEBio.

Ano (R$)
Fontes de Recursos ACADEBio

2015

2016

2017*

1.245.214

1.013.524

1.999.618

-

829.763

-

Fonte ICMBio (Orçamentário)

2.514.834

2.908.941

2.000.000

Total

3.760.048

4.752.228

4.160.941

Orçamento PAC (Orçamentário)
Outras fontes (projetos especiais, fontes externas)

Tabela 2 – Custos totais de operação e manutenção da FLONA de Ipanema 2015/2016

Ano (R$)
Especificação

2015

2016

2.265.668,17

2.162.437,02

Custos de energia, telefone e suprimentos

50.010,00

55.250,00

Manutenção de veículos, combustível e pedágio (média dos anos de
2015 e 2016)

91.261,57

91.261,57

2.406.940,74

2.308.948,59

Contratos de mão de obra (limpeza, manutenção de áreas verdes,
vigilância, recepcionistas)

Total
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Tabela 3 – Valores de arrecadação da FLONA de Ipanema 2015/2016

Ano (R$)
Especificação (GRU)

2015

2016

Arrecadação com ingressos de acesso à UC, considerando o número de
visitantes pagantes (2015 - 25.187; 2016 - 31.702)

201.496,00

253.616,00

Arrecadação com filmagens, locação de espaços e hospedagem

36.400,00

23.200,00

Venda de mudas do viveiro florestal

7.825,00

20.164,00

235.225,00

296.980,00

Total

11.2 DOS COMPROMISSOS DOS PARCEIROS COM OS RECURSOS DE FOMENTO
Os recursos orçamentários serão transferidos à OS qualificada à título de fomento, ou seja, de incentivo
à colaboração público-privada que será instrumentalizada no contrato de gestão. Entretanto, em observância
ao princípio da economicidade, a Lei 9.637/98 impõe ao contrato de gestão a ser firmado o compromisso dos
parceiros com a melhor relação custo/benefício para o uso desses recursos públicos, ou seja, a geração de
benefícios sociais futuros em compensação aos gastos que serão executados.
A ênfase no atendimento ao cidadão-cliente e no alcance de resultados qualitativos e quantitativos são
também diretrizes do Programa Nacional de Publicização regulamentado pelo Decreto 9.190/17, e impõem, de
forma semelhante, aos parceiros, o compromisso com a avaliação dos resultados, com a qualidade dos produtos
e serviços e com o impacto social gerado, balizado por eficazes indicadores de desempenho.
O estabelecimento de uma parceria de longo prazo constitui-se em um dos objetivos da presente proposta.
Entretanto, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 3º do art. 16 do Decreto 9.190/17, tanto a renovação do
contrato de gestão, como a redução do valor do contrato de gestão estão condicionadas à demonstração dos
resultados e benefícios alcançados no ciclo contratual anterior.
Outro ponto a ser destacado é o dever que será imposto à OS, por força da Lei 9.637/98, Art. 7º, Parágrafo
Único (Decreto nº 9.190, Art. 17, inciso II) de criar uma reserva técnica financeira para utilização em atendimento
a situações emergenciais.
Apoiada nas imposições legais acima referenciadas, a minuta de Contrato de Gestão, objeto de pactuação
com a OS qualificada, será editada considerando o que se segue:
1)
Manutenção dos gastos atuais com formação e capacitação dos servidores do ICMBio nos 4 (quatro)
anos iniciais do contrato de gestão. Os recursos transferidos garantirão o funcionamento, a manutenção e
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a realização das atividades publicizadas nos primeiros anos de contrato, ao tempo em que favorecerão o
cumprimento das cláusulas contratuais, das metas e benefícios sociais pactuados e que deverão ser alcançados
também com a busca ativa de recursos extra orçamentários, arrecadação própria da OS.
2)
Uso prioritário dos valores apurados em arrecadação própria, a partir do primeiro ano de contrato,
na adequação da estrutura física e logística da Unidade Escola (mobilidade, acessibilidade, ampliação de leitos,
modernização tecnológica) para permitir a incorporação de novas atividades e serviços destinados ao público
alvo desejado e que progressivamente deverá ser alcançado.
3)
Redução gradual dos valores de transferência (fomento), a partir do quinto ano de vigência do
contrato, uma vez constatado o crescimento na arrecadação própria da OS em valores superiores às metas
acordadas. Nesse sentido, parte dos recursos arrecadados e destinados ao incremento da reserva técnica
financeira, ao percentual de 10% em cada etapa de renovação do contrato, deverão ser destinados ao custeio
da Unidade Escola e, o mesmo valor, deduzido dos valores acordados para transferência, em forma de fomento,
conforme exemplificado no gráfico abaixo:
Quadro 03 – Previsão de redução nos valores de fomento

2015

2016

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6.100.000,00

6.100.000,00

6.100.000,00

6.100.000,00

6.100.000,00

6.100.000,00

5.527.148,15

4.879.825,57

4.148.351,04

Investimentos OS

-

-

305.000,00

625.250,00

961.512,50

1.314.588,13

2.258.169,38

3.294.757,84

4.434.961,54

Arrecadação da OS

-

-

1.450.678,09

2.733.346,22

4.093.493,78

5.058.165,50

5.728.518,47

6.473.225,87

7.314.745,23

Exercício
Fomento
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Educação ambiental - ACADEBio
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12.

DO PRAZO E DA PROJEÇÃO PARA OS RESULTADOS:

O prazo a ser ajustado com o parceiro para vigência do Contrato de Gestão poderá ser de até 10
(dez) anos, prorrogáveis por períodos determinados. Nas prorrogações contratuais serão considerados:
a permanência do interesse público na manutenção do modelo de gestão ora proposto, combinado com
a evolução satisfatória dos resultados, orientados por indicadores e critérios de avaliação adequados e
satisfatórios ao interesse do cidadão-cliente.
O contrato de gestão foi o melhor caminho evidenciado para a ampliação do escopo de atuação da
Unidade Escola, objetivando mais e melhores resultados com menores custos. Com este intuito será preciso
manter alguns serviços, melhorar e inovar outros. Com base no estudo de sustentabilidade financeira da
ACADEBio podemos dividir as ações mais relevantes e subdividi-las em quatro grupos: (i) ações educacionais,
considerando cursos presenciais e a distância; (ii) ações ligadas ao uso público, com foco em hospedagem,
visitas guiadas e estudos do meio, novas formas de uso do sítio histórico, viveiros de mudas, recreação em
contato com a natureza e turismo ecológico; (iii) Serviços em parceria com Centros Nacionais de Pesquisa,
como CEPENE e CEPSUL; (iv) projetos espaciais como a realização de congressos, seminários, oficinas, e outros.
O estudo de sustentabilidade é incompleto para as ações ligadas ao uso público, por não contemplar
o potencial econômico do sítio histórico e das atividades de recreação em contato com a natureza e
turismo ecológico. As peculiaridades destas atividades, exigirão maior aprofundamento em estudos
específicos e as inovações ainda não previstas deverão ser incorporadas no âmbito da parceria a ser
realizada. As projeções apresentadas a seguir são para custos fixos, variáveis, receitas, investimentos e
fluxo de caixa no período de 2018 a 2022.

Manejo do fogo - ACADEBio
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Custos

2018

2019

2020

2021

2022

Custos Fixos (R$)
Equipe ACADEBio

2.197.246,47

2.307.108,79

3.022.464,23

3.773.587,44

4.562.266,82

-

522.000,00

548.100,00

701.505,00

799.580,25

Equipe FLONA

171.539,99

343.079,98

571.799,96

600.389,96

630.409,46

Centro de Pesquisa

893.443,33

938.115,00

985.021,27

1.034.272,33

1.085.985,95

Hospedagem

405.832,80

426.124,44

447.430,66

469.802,20

493.292,30

Viveiro

R$ 64.800,00

R$ 68.040,00

R$ 71.442,00

R$ 75.014,10

78.764,81

Manutenção FLONA

2.308.948,59

2.447.485,51

2.325.111,23

2.208.855,67

2.319.298,45

1.527.558,12

1.603.936,03

1.684.132,83

1.768.339,4

1.856.756,44

275.560,70

289.338,74

303.805,68

318.995,96

334.945,76

-

-

89.500,00

-

98.673,75

7.844.930,00

8.945.228,98

10.048.807,86

10.950.762,13

12.259.973,99

Equipe Cursos Virtuais

ADM e Manutenção
ACADEBio
Locação de veículos e
Serviços de motorista
Congresso
Subtotal

Custos Variáveis – Ano 1 a 5 (R$)
Fornecimento de
alimentação
Professores e
Coordenadores
Venda de
hospedagem (10%)
Viveiro

768.648,57

911.340,17

1.043.595,31

1.146.101,39

1.175.544,64

239.954,65

479.909,30

799.848,83

1.031.470,71

1.212.692,81

-

10.575,00

10.575,00

50.760,00

126.900,00

20.337,20

39.109,99

46.931,99

49.747,91

52.732,78
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Projetos especiais

13.500,00

27.000,00

45.000,00

90.000,00

150.000,00

Outros

84.108,22

88.313,63

92.729,31

97.365,78

102.234,07

Subtotal

1.126.548,63

1.556.248,09

2.038.680,44

2.465.445,79

2.820.104,30

TOTAL

8.971.478,63

10.501.477,07

12.087.488,30

13.416.207,92

15.080.078,29

Receitas Projetadas

Receita
Mensal Ano
1

1

2

3

4

5

180.078,42

2.160.941,00

2.290.597,46

2.176.067,59

2.067.264,21

1.963.901,00

166.666.67

2.000.000,00

2.120.000,00

2.014.000,00

1.913.300,00

1.817.635,00

192.412,38

2.308.948,59

2.447.485,51

2.325.111,23

2.208.855,67

2.098.412,89

62.309,86

747.718,30

910,325,12

1.495.436,59

1.942.676,97

2.059.237,59

-

-

-

869.815,50

1.087.269,38

1.359.086,72

101.703,13

1.220.437,50

2.193.520,63

3.371.078,81

3.573.343,54

3.787.744,15

8.812,50

105.750,00

105.750,00

507.600,00

1.269.000,00

2.100.000,00

2.915,10

34.981,19

69.962,39

116.603,98

123.600,22

131.016,24

Vivência EM - FLONA

18.443,10

221.317,14

442.634,29

737.723,81

781.987,24

828.906,48

Viveiro - FLONA

10.833,33

130.000,00

250.000,00

300.000,00

318.000,00

337.080,00

Ingresso - FLONA

31.560,17

378.722,00

448.466,40

565.484,82

734.530,03

772.788,32

Atividades Adicionais
- FLONA

11.095,70

133.148,40

159.778,08

238.343,24

262.177,57

324.401,43

Descrição da Receita
PAC
Repasse ICMBio Manutenção
Repasse ICMBio FLONA
Cursos Presenciais
Cursos Virtuais
Hospedagem
acadêmica
Hospedagem turística
- FLONA
Visitas guiadas FLONA

Ano
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Locação Espaço FLONA
Curso e hospedagem
Centro de Pesquisa

5.000,00

60.000,00

63.600,00

67.416,00

71.460,96

75.748,62

115.859,90

1.390.318,80

1.473.737,93

1.562.162,20

1.655.891,94

1.755.245,45

-

-

-

147.320,00

-

156.159,20

7.500,00

90.000,00

180.000,00

300.000,00

600.000,00

1.000.000,00

915.190,24

10.982.282,92

13.155.857,79

16.794.163,79

18.609.357,72

20.567.363,08

Congresso
Projetos Especiais
TOTAL

Necessidade de Investimentos

Descrição

Qtd

I - Reformas
Hospedagem
FLONA

47

Reforma
estrutura atual Acessibilidade
II – EAD

Ano

Valor Unit.
(R$)

1

2

3

4

5

7.112,00

-100.000,00

-434.705,00

-434.705,00

-334.705,00

-1.304.116,00

7,112,00

-

-334.705,00

-334.705,00

-334.705,00

-1.004.116,00

-

-100.000,00

-100.000,00

-100.000,00

-

-300.000,00

100.000,00

-

-230.000,00

-230.000,00

-230.000,00

-690.000,00

Produção de vídeos
cursos mensalidade

2

70.000,00

-

-140.000,00

-140.000,00

-140.000,00

-420.000,00

Produção de vídeos
curso certificado

3

30.000,00

-

-90.000,00

-90.000,00

-90.000,00

-270.000,00

III – Investimento
fixo total (I+II)

1

107.112,00

-

-664.705,00

-664.775,00

-664.775,00

-1.994.116,00
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Fluxo de Caixa

1

2

3

4

5

-

1.782.411,38

3.419.357,28

6.899.309,72

10.736.108,10

(+) Repasse ICMBio

6.469.889,59

6.858.082,97

6.515.178,82

6.189.419,88

5.879.948,88

(+) FAT Bruto

4.512.393,33

6.297.774,83

10.278.984,97

12.419.937,85

14.687.414,20

Ano
Saldo inicial de caixa

(-) Custos e Despesas

-8. 971.478,63 -10.501477,07 -12.087.488,30 -13.416.207,92 -15.080.0786,29

(-) Tributos Lucro Presumido1

-228.392,91

-352.729,57

-562.017,79

-691.646,17

-819.162,87

Resultado do Período

1.782.411,38

2.301.651,15

4.144.657,70

4.501.503,64

4.668.121,92

(-) Investimentos

-681.702,82

-664.705,26

-664.705,26

-664.705,26

-

Saldo Final de Caixa

1.100.708,57

3.419.357,28

6.899.309,72

10.736.108,10

15.404.230,02

Resultado Acumulado

1.782.411,38

4.084.062,54

8.228.720,24

12.730.223,87

17.398.345,79

13.

DA GESTÃO EFICIENTE DA POLÍTICA:

Apoiados nos cinco pilares apontados pela nova doutrina como elementos estruturais e essenciais
à experiência exitosa com contrato de gestão: “publicização, orientação para resultados, governança mista, parceria e
flexibilidade operacional “(Humberto Falcão Martins), o ICMBio e a Unidade Escola tem a parceria como um instrumentochave para: melhorar o foco da sua ação interna e externa; ampliar seu atual desempenho, aproximando mais
rapidamente do desejado; dar maior visibilidade para os níveis de responsabilidade e responsabilização; ampliar
o controle social para e por resultados.
O projeto baseia-se no conhecimento e mapeamento de seus pontos fortes e fracos, na análise do ambiente
interno e externo e no conhecimento sobre as expectativas dos clientes e usuários para projetar ganhos de
agilidade e qualidade com o contrato de gestão.
O quadro abaixo aponta para as atividades hoje desenvolvidas pela Unidade Escola, identifica o cidadãocliente e os meios públicos então disponíveis e utilizados para o alcance dos resultados ora demonstrados.
Outrossim, entre os resultados hoje alcançados e a expectativa mapeada e abaixo identificada do cidadãocliente, persiste um vácuo onde a ação do poder público encontra barreiras claras para sua completude e
onde se espera a atuação experiente, ágil, regular, programática, inovadora, flexível e mais econômica do setor
privado. O espaço de atuação em parceria, em complementariedade, está então apoiado nos meios hoje não
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disponíveis para o alcance das expectativas do cidadão-cliente. Notadamente, não estão aqui relacionados para
garantir a inovação e flexibilidade à ação privada, objetivando o alcance do máximo da eficiência desse modelo
de gestão que prevê o controle pelos resultados e o acompanhamento pelos indicadores que oportunamente
serão pactuados.
Quadro das atividades hoje realizadas e expectativas a serem alcançadas:

Atividades

Cidadão cliente

Educação corporativa: Formação
inicial da carreira e

Servidores do

aperfeiçoamento

ICMBio.

profissional dos servidores do ICMBio.

Meios públicos disponíveis

- Aperfeiçoamento e projeção continuada do modelo transdiscipli- Espaço físico amplo e bem nar das práticas de gestão, conservação, ensino e aprendizagem;
edificado;
- Implementação de planos anuais de capacitação, vinculados
- Materiais e equipamentos a planos plurianuais pautados por mapeamentos de compecom ajustamento mínimo à tências, por meio de trilhas de aprendizagens com múltiplas
demanda;
modalidades e processos formativos;
- Equipe técnica capacitada, - Espaço físico com melhoramentos no conforto, na acessibiliqualificada e adequada ao
dade física e tecnológica;
desenvolvimento dos atuais
- Edificações totalmente inclusivas, em conformidade com as
processos;
regras legais de acessibilidade;
- Instrutores internos com
- Materiais e equipamentos em quantidade, disponibilidade e
formação específica, bem
qualidade melhor adequada à necessidade;
avaliados e adequados à
- Formação e aperfeiçoamento contínuo de instrutores internos;
demanda institucional;
- Oferta de Ambiente Virtual
de Aprendizagem - AVA.

Formação Estratégica: Ciclos de Altos
Estudos.

Alto escalão das 3
esferas de governo
e pessoas que coordenam projetos
econômicos de
interesse nacional.

Expectativa do cidadão-cliente

- Incorporação de instrutores externos de notório saber;
- Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA - aperfeiçoado, com
melhoramentos na qualidade da interatividade, velocidade e
estabilidade da rede.

- Planejamento da formação
- Formação transformadora e impactante;
em fase de conclusão;
- Revelação de sinergias entre pessoas e órgãos responsáveis
- Articulações institucionais
por projetos de grande impacto ambiental e econômico;
realizadas;
- Favorecimento à articulação de esforços para o desenvolvi- Instrutores internos capamento econômico com preservação da biodiversidade;
citados e envolvidos com o
- Participação de instrutores internos e externos de notório
projeto.
saber e projeção nacional e/ou internacional.
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- Formação já realizada em
ciclos regulares, avaliada
como singular, necessária,
transformadora e geradora
de impactos positivos;
- Instrutores Internos
com formação acadêmica
Formação GerenGestores
de
áreas
especializada, capacitação
cial: Cursos direcioprotegidas das 3
institucional direcionada à
nados ao aperfeiçoaesferas de governo prática de ensino-aprendimento da gestão de e da sociedade civil. zagem e experiência prática
áreas protegidas.
continuada, por exercício
regular da função;
- Planejamento contínuo
com adequações sistemáticas adequadas aos desafios
identificados ou apresentados (retroalimentação).

- Absorção de conhecimentos gerenciais estratégicos aliados ao desenvolvimento de práticas, para o melhor desempenho das atividades;
- Acompanhamento e medição de resultados da aplicação prática do Trabalho Aplicativo Final exigido nos cursos oferecidos
pela Unidade Escola;
- Espaço físico com melhoramentos no conforto, na acessibilidade física e tecnológica;
- Edificações totalmente inclusivas, em conformidade com as
regras legais de acessibilidade;
- Materiais e equipamentos em quantidade, disponibilidade e
qualidade melhor adequada à necessidade;
- Incremento na oferta de vagas com participação contínua e
regular de servidores de órgãos públicos componentes do SISNAMA;
- Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA - aperfeiçoado, com
melhoramentos na qualidade da interatividade, velocidade e
estabilidade da rede;
- Ampliação da oferta de cursos semipresenciais: junção, em um
mesmo programa, de módulos presenciais e módulos à distância;
- Certificação de pós-graduação.

- Formação já realizada em
ciclos regulares, avaliada
como singular, necessária,
transformadora e geradora
de impactos positivos;
Formação Técnico-operacional: Cursos direcionados ao
desenvolvimento
de habilidades
específicas.

- Instrutores internos
com formação acadêmica
-Público com interespecializada, capacitação
face na gestão de
institucional direcionada à
áreas protegidas e
prática de ensino-aprendiconservação da sozagem e experiência prática
ciobiodiversidade.
continuada, por exercício
regular da função;
- Planejamento contínuo
com adequações sistemáticas adequadas aos desafios
identificados ou apresentados (retroalimentação).

- Absorção de conhecimentos práticos para o melhor desempenho das atividades;
- Espaço físico com melhoramentos no conforto, na acessibilidade física e tecnológica;
- Edificações totalmente inclusivas, em conformidade com as
regras legais de acessibilidade;
- Materiais e equipamentos em quantidade, disponibilidade e
qualidade melhor adequada à necessidade;
- Incremento na oferta de vagas com participação contínua e
regular de servidores de órgãos públicos componentes do SISNAMA;
- Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA - aperfeiçoado,
com incremento na qualidade da interatividade, velocidade e
estabilidade da rede;
- Ampliação da oferta de cursos semipresenciais: Junção, em um
mesmo programa, de módulos presenciais e módulos à distância.
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Formação social
e Educação Ambiental: Cursos
direcionados à
participação social
com troca de conhecimentos gerais
e específicos.

Atividades de
Pesquisa e Gestão: Produção,
registro, divulgação e promoção
de conhecimentos
relacionados à
gestão de unidades
de conservação e
desenvolvimento
socioambiental.

Membros de Conselhos gestores de
UC, estudantes,
populações tradicionais beneficiárias; público
com interface na
gestão de áreas
protegidas no
primeiro e terceiro
setor, agentes de
conservação da
natureza, usuários
e visitantes.

- Formação já realizada em
ciclos regulares, avaliada
como singular, necessária,
transformadora e geradora
de impactos positivos;
- Instrutores Internos
com formação acadêmica
especializada, capacitação
institucional direcionada à
prática de ensino-aprendizagem e experiência prática
continuada, por exercício
regular da função;
- Planejamento contínuo
com adequações sistemáticas adequadas aos desafios
identificados ou apresentados (retroalimentação).

- Seminário de Boas Práticas, com a terceira edição já
programada;
- Atividades de gestão do
conhecimento, realizadas
com base em iniciativas
pontuais, com registros e
alcances dispersos;

Público com interface na gestão de
áreas protegidas e
conservação da so- - Rede de servidores capacitaciobiodiversidade. dos, vocacionados e fortalecidos em afinidades e objetivos;
- Efetiva e funcional troca
de experiências e competências com o uso de
ferramentas e programas
institucionais;

- Absorção de conhecimentos e práticas para o melhor desempenho de atividades sociais;
- Espaço físico com melhoramentos no conforto, na acessibilidade física e tecnológica;
- Edificações totalmente inclusivas, em conformidade com as
regras legais de acessibilidade;
- Materiais e equipamentos em quantidade, disponibilidade e
qualidade melhor adequada à necessidade;
- Cursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA - disponíveis ao público externo.

- Inovações com ganho social;
- Programas de Pesquisas alinhados com as competências, os
conhecimentos e as práticas institucionais do ICMBio;
- Promoção do desenvolvimento de ferramentas e tecnologias
adequadas aos desafios e a complexidade da gestão para conservação da natureza;
- Aprimoramento da articulação entre os diversos atores do
SISNAMA, favorecendo a troca de experiências e competências;
- Sistematização e disseminação do conhecimento produzido
pelos diversos atores envolvidos com a pauta da conservação
da sociobiodiversidade;
- Melhorias no ambiente físico, principalmente no que se refere
a modernização tecnológica no âmbito de criação de laboratório de inovação para desenvolvimento de soluções criativas
para problemas relacionados à Plano de Manejo, Gestão de
UC, Gestão por Resultados, etc. Este laboratório para pesquisas
seria no modelo de Design Thinking.
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- Ambiente natural protegido, com preservação e
restauração de remanescentes da vegetação nativa do
domínio de Mata Atlântica e
dos ambientes históricos e
culturais associados;

- Servidores públicos, estudantes
de ensino fundamental, médio e
universitários;
Atividades da Unidade Escola como
Espaço educador:
Uso da dinâmica
transdisciplinar nas
práticas de gestão,
conservação, ensino
e aprendizagem.

- Visitantes e turistas;
- Esportistas, fotógrafos; - Grupos
de escoteiros,
religiosos, terceira
idade e assistência
social;
- Grupos do SESC,
SENAC e SENAI;
- Empresários,
famílias e profissionais de audiovisual.

- Espaço físico amplo, com
instalações históricas e bem
edificadas;
- Materiais e equipamentos
com ajustamento mínimo à
demanda;
- Equipe técnica capacitada,
qualificada e adequada ao
desenvolvimento dos atuais
processos.
- Instrutores internos com
formação específica, bem
avaliados e adequados à
demanda institucional;
- Ambiente Virtual de
Aprendizagem - AVA.
- Condutores de visitantes e
recepcionistas treinados;

- Aperfeiçoamento e projeção continuada do modelo transdisciplinar das práticas de gestão, conservação, ensino e aprendizagem.
- Garantia de acessibilidade e segurança nos atrativos e locais
abertos à visitação;
- Serviços de apoio à visitação com qualidade e eficiência
(acesso, estacionamento, alimentação, hospedagem, entretenimento, guardas volumes, locação de equipamentos, comércio
de produtos locais)
- Diversificação de atividades recreação e lazer em contato com
a natureza;
- Custos compatíveis com o mercado
- Acesso à informação com qualidade e adequada ao público
(programas de interpretação ambiental histórico-cultural);
- Participação em eventos afetos ao tema;
- Materiais e equipamentos com qualidade e quantidade necessária à adequada formação;
- Experiências qualificadas na atividade de visitação;

- Analistas ambientais e
- Contato direto com a natureza e com os atrativos históricotécnicos ambientais e admi- -culturais em bom estado de conservação;
nistrativos treinados na área - Sinalização indicativa e informativas adequadas;
de uso público;
- Atendimento com qualidade;
- Instrumentos de gestão,
- Manutenção e restauração adequada dos prédios do sítio
planejamento, monitohistórico.
ramento e zoneamento
implantados;
- Programas de proteção
(fiscalização e prevenção e
combate a incêndios florestais) e educação ambiental
implantados.
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14.

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO MMA E ICMBIO:

O Ministério do Meio Ambiente – MMA, como órgão central do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA
e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação SNUC, atuará como patrocinador da política e membro do
Conselho de Administração da OS qualificada.
O ICMBio, entidade autárquica executora das atividades publicizadas, como órgão supervisor da execução do contrato
de gestão, comporá o Conselho de Administração e a Comissão de Avaliação.
A Coordenação de Educação Corporativa, com o Comitê Gestor de Capacitação, instâncias do ICMBio,
continuarão a fomentar as atividades publicizadas e exercerá sobre elas uma gestão estratégica demandando
os resultados necessários ao atingimento dos objetivos das políticas públicas de sua responsabilidade. Além
disso, anualmente, pleiteará as dotações orçamentárias destinadas à execução do contrato de gestão pactuado e
normatizado.
A Unidade Local de Planejamento e Acompanhamento das Ações de Capacitação, vinculada diretamente à
CGGP/ICMBio, atuará como núcleo garantidor e facilitador da execução da política de capacitação planejada pelo
ICMBio e execução direta das ações de acompanhamento do projeto institucional “INOVA ACADEBio” responsável
pelo controle, monitoramento e avaliação das atividades de capacitação dos servidores.
A FLONA de Ipanema dará continuidade ao exercício das atividades exclusivas de estado: autorização para
licenciamento, proteção e fiscalização da unidade de conservação. Se incumbirá da administração da unidade em
apoio ao contrato de gestão realizando o monitoramento das visitações e dos impactos decorrentes, definição da
capacidade de carga dos atrativos disponíveis para visitação, ordenamento e normatização das atividades de uso
público. Manterá responsabilidades diretas relacionadas a pesquisa, manejo, monitoramento ambiental, educação
ambiental e incentivo a alternativas de desenvolvimento comunitário.

15.

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

• Atuar como instituição pública, não estatal, buscando o aprimoramento das atividades publicizadas e uma
maior aproximação entre o serviço público prestado e o interesse do cidadão-cliente, com responsabilidade social
e economicidade dos recursos públicos;
• Gerir, manter e aprimorar os equipamentos cedidos: bloco administrativo, bloco pedagógico, alojamentos,
casa de vivências, sítio histórico, dentre outros;
• Gerir, manter e aprimorar as áreas abertas utilizadas nas capacitações: linhas de tiro, campo da cana e outras;
• Gerir, manter e aprimorar o serviço de hospedagem oferecido na Vila São João e na antiga sede do CNEA;
• Planejar, aperfeiçoar e ofertar cursos de formação e capacitação para o público interno e externo;
• Prospectar e captar recursos financeiros externos;
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• Planejar, aperfeiçoar e ofertar os serviços de visitação nas áreas de lazer, quiosques, mirantes, viveiro, camping,
centro de memória, sítio histórico, centro de visitantes, alimentação, hospedagem, lojas, locação de equipamentos
e materiais, dentre outros serviços;
• Gerir o controle de acesso, a arrecadação de ingressos, os serviços de portarias, de bilheterias e de
estacionamento de veículos; os direitos de filmagem e fotografia e as taxas de uso dos espaços da FLONA de
Ipanema cedidos ao uso;
• Promover eventos corporativos, esportivos, culturais, artísticos, recreativos e de lazer de interesse do ICMBio
e programados em parceria; e
• Gerir, manter e aprimorar a sinalização de trilhas, do circuito para ciclismo e arvorismo, das atividades
aquáticas e birdwatching.

16.

DO CONTROLE SOCIAL E ADMINISTRATIVO:

O Conselho de Administração realizará a governança, responderá pela Organização Social qualificada perante
a sociedade e terá como atribuições privativas, dentre outras:
I – Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto;
II – Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV - Designar e dispensar os membros da diretoria;
V - Fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - Aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois
terços de seus membros;
VII - Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de
gerenciamento, os cargos e respectivas competências;
VIII - Aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio contendo os
procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos,
salários e benefícios dos empregados da entidade;
IX - Aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e
de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
X - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e
contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.
Para os fins de atendimento aos requisitos de qualificação, o Conselho de Administração estruturado nos
termos do Estatuto da Organização Social deverá adequar sua composição aos critérios legais básicos previstos no
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artigo 3º da Lei 9.637/98, onde estabelece:
i) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público;
ii) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil;
iii) até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os associados da Organização Social;
iv) 10 a 30% (dez a trinta por cento) membros eleitos dentre pessoas com notória capacidade profissional
e reconhecida idoneidade moral;
v) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.
Ressalta-se a relevância e importância da participação, como membros natos junto ao Conselho de
Administração da Organização Social qualificada, da representação do Ministério do Meio Ambiente, órgão
responsável pela “...inserção do desenvolvimento sustentável na formulação e na implementação de políticas públicas, de forma
transversal e compartilhada, participativa e democrática, em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade...” e do ICMBio,
como órgão supervisor da execução do contrato de gestão e que tem por missão “Proteger o patrimônio natural e
promover o desenvolvimento socioambiental”.

Outro parâmetro de singularidade do presente projeto recai sobre a essencialidade da representação,
também junto ao Conselho de Administração, dos beneficiários diretos da política ambiental referenciados no
item 7 (sete) anterior, na forma indicada ou eleita, em conformidade com os princípios legais e em consonância
com os objetivos do projeto.
Nos mesmos patamares, com um importante papel de controle social e administrativo, está a Comissão
de Monitoramento e Avaliação que controlará a aplicação dos recursos repassados e acompanhará a gestão da
Organização Social qualificada, valendo-se dos instrumentos e instâncias previstas em lei e estabelecidas no
contrato de gestão, dentre elas, comitê fiscal, auditoria interna e externa.
A Comissão de Monitoramento e Avaliação supervisionará e avaliará o desempenho da organização social
conforme metas e indicadores estabelecidos no Contrato de Gestão e Termos Aditivos; coordenará as reuniões
das Comissões de Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão; analisará os relatórios das Comissões
de Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão e instrumentos similares; acompanhará a execução
das ações da organização social estabelecidas no PPA; apoiará e acompanhará a elaboração e execução do
Planejamento Estratégico da organização social e encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo
sobre a avaliação procedida, no âmbito do Contrato de Gestão.
De forma assemelhada, ressalta-se a importância e relevância da representação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão como membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação, considerando
sua atribuição regimental como órgão responsável pela análise da viabilidade dos projetos governamentais.
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Oficina chaveiro coruja - ACADEBio
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