UNIDADE ESCOLA
A Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema está localizada no município de Iperó, no
Estado de São Paulo e compreende as atividades de formação e capacitação desenvolvidas pela
ACADEBio e parte das atividades voltadas ao uso público da Floresta Nacional de Ipanema. Constitui-se em verdadeiro campo de experimentação, de trocas de informações e novas ideias e de
imersão para a vivência da realidade na gestão de áreas protegidas.
O novo modelo de gestão planejado para a Unidade Escola ACADEBio/FLONA de Ipanema
tem como embasamento legal a Lei nº 9.637/1998 – Marco Regulatório das Organizações Sociais
e o Decreto nº 9.190/2017 que regulamenta a publicização prevista no Art. 20 da Lei 9.637/98 e
estabelece procedimentos para a seleção e qualificação de Organização Social. Baseia-se no “estabelecimento de alianças estratégicas entre Estado e Sociedade, quer para atenuar disfunções
operacionais daquele, quer para maximizar os resultados da ação social” (Brasil.Cadernos MARE
da Reforma do Estado, 1997.Pg.7).
O Contrato de Gestão é um modelo moderno de administração por objetivos, com foco no controle dos resultados. Será firmado entre o ICMBio e uma entidade privada sem fins lucrativos, qualificada
como Organização Social, que assumirá a gestão das seguintes atividades atribuídas à Unidade Escola:
1) Formação e capacitação dos agentes públicos e privados em proteção
e preservação ambiental, gestão socioambiental e demais temas convergentes ao meio ambiente;
2) Execução do Plano Anual de Capacitação (PAC) do ICMBio;
3) Gestão de biblioteca física e digital;
4) Pesquisa, desenvolvimento e inovação em meio ambiente;
5) Gestão de ecoturismo;
6) Atendimento ao público;
7) Gestão e recuperação do patrimônio histórico;
8) Gestão de museu;
9) Educação Ambiental;
10) Promoção de atividades esportivas e sociais em contato com a natureza;

11) Interpretação ambiental, histórica e cultural;
12) Organização de eventos de promoção da cultura e da educação ambiental;
13) Serviços de locação, hospedagem, alimentação e acessibilidade;
14) Gestão de viveiros florestais e recuperação de áreas degradadas;
15) Adequação, aperfeiçoamento, gestão e manutenção dos equipamentos
e instalações prediais;
16) Captação, execução e aplicação de recursos nas atividades
anteriormente citadas
As etapas do projeto são as seguintes:
1.

Elaboração de Estudo de Publicização

2.
Aprovação do Estudo de Publicização por ato conjunto dos
Ministérios do Meio Ambiente e Planejamento
3.
Realização de Chamamento Público para seleção da entidade
privada sem fins lucrativos
4.
Publicação do Decreto de Qualificação da entidade selecionada
como Organização Social do ICMBio
5.

Assinatura do Contrato de Gestão

A consolidação do projeto de publicização das atividades da Unidade Escola encontra-se na
etapa de elaboração do Edital de Chamamento.
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 da pesquisa e da educação, a preservação do patrimônio histórico e cultural com
maior controle e participação do cidadão-cliente.
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