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País Brasil

Nome do projeto Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia - PDA Bahia

Número do projeto BR-L1103

Número do empréstimo 2295/OC-BR

Tipo de operação Investimento

Setor RND - Recursos Naturais e Desastre

Classificação Ambiental e Social --

Data de aprovação pela diretoria do Banco 17/fev/10

Data de assinatura do contrato 27/jun/12

Data de elegibilidade para o 1º desembolso 09/01/2013 (CBR-74/2013)

Data do primeiro desembolso 17/mai/13

Mutuário Governo do Estado da Bahia

Órgão Executor Secretaria de Meio Ambiente (SEMA)

Valor do empréstimo aprovado (US$) 10.000.000,00

Fonte (CO, FOE) CO

Pari Passu  (BID - Local) 60% - 40%

Valor da contrapartida (US$) 6.700.000,00

Prazo de amortização (meses) 246

Valor total do projeto (US$) 16.700.000,00

Data original de expiração do desembolso 27/jun/16

Data atual do último desembolso 27/jun/16

Extensão acumulada (meses) 0

Valor desembolsado do empréstimo (US$) 1.282.700,00

% desembolsado do empréstimo 12,83%

Valor reconhecida da contrapartida (US$) 0,00

% reconhecida da contrapartida 0,00%

Execução desde a aprovação (meses) 59 meses

Execução desde a assinatura do contrato

(meses)
30 meses

Composição da equipe no momento da

aprovação do LP pela diretoria do Banco

Maria Claudia Perazza (INE/RND), Chefe de Equipe; Leonardo Corral (INE/RND);

Joseph Milewski (RND/CBR); Teresa Maurea Faria (LEG/SGO); Roberto Monteverde

(CSC/CBR); e Elizabeth Chavez (INE/RND).

Composição atual da equipe Annette Killmer (RND/CBR), Chefe de Equipe; Maria Claudia Perazza (INE/RND);

Carlos Lago (FMP/CBR); Santiago Schneider (FMP/CBR); Teresa Maurea Faria

(LEG/SGO); Wesney Bazilio (CSC/CBR); Paula Gomes (RND/CBR) e Elizabeth Chavez 

Ato de criação da unidade - UEP Portaria no. 100 de 27 de setembro de 2012 (Diario Oficial do Estado da Bahia)

Coordenador - UEP Ivone Carvalho

Data deste relatório 19/fev/15

Data do último relatório 28/ago/14

Data da última visita de supervisão 15/jul/14

Data para apresentação do PCR 90 dias após o último desembolso

Data da análise de risco inicial 21/fev/08

Data da revisão da análise de risco 14/dez/12

1. RESUMO EXECUTIVO

1.6 Monitoramento e avaliação

1.4 Equipe de projeto do Banco

1.5 Unidade de coordenação do projeto

1.1 Dados básicos (1)

1.2 Datas chave posteriores à aprovação por parte da diretoria

1.3 Mutuário e condições chave



Valor Ano Planejado Real

(1a) Nas áreas protegidas do Programa,  áreas de APP e 

RL sujeitas a processos de degradação que está 

cadastrada. 

 ha
2.013 2013 25.461 6.303,48

(1b)  Nas áreas protegidas do Programa,  áreas de APP e 

RL sujeitas a processos de degradação que está com 

planos de recuperação apresentados 

ha
261,05 2013 12.730 811,86

Valor Ano Planejado Real

Propriedades rurais em processo de regularização 

ambiental (CEFIR)

% 15 2013 90 75

Valor Ano Planejado Real

% de permissões e licenças processadas dentro dos 

prazos estabelecidos
 % 64,14 2013 100 41

Valor Ano Planejado Real

% dos processos administrativos e finalísticos da SEMA e 

INEMA executados sob um  único sistema integrado de 

informação e gestão ambiental

% 13,64 2013 100 70,38

Valor Ano Planejado Real

Número de municípios que exercem  sua competência 

para emitir atos autorizativos e de controle ambiental 

local

Município 76 2013 176 207

Valor Ano Planejado Real

% de beneficiários “plenamente satisfeitos”  com os 

serviços de licenciamento, permissões e autorizações de 

uso de recursos hídricos

 % 4,79 2013 7,19 7

% de beneficiários “extremamente insatisfeitos” com os 

serviços de licenciamento, permissões e autorizações de 

uso de recursos hídricos

 % 21,41 2013 10.71 4

Valor Ano Planejado Real

% das atividades potencialmente poluidoras de recursos 

hídricos nas áreas priorizadas do programa sob controle 

ambiental 
 %

            100

Valor Ano Planejado Real

% de redução no tempo médio entre registro e resposta 

às denúncias
% 2012 50 48,7

Valor Ano Planejado Real

Planejamentos orçamentários (PPA) que incorporam os 

projetos e ações estratégicas de gestão ambiental nas 

áreas protegidas priorizadas do Programa

 Número 1 2013 1 1

O nível de satisfação dos beneficiários com relação aos serviços prestados pelos organismos ambientais do estado

RESULTADO 3

Sistema de Informação Prohidros; SEIA; 

Sistema de monitoramento e avaliação; 

Para estabelecer o Valor Base 2012, precisa-se ainda das 

informações sobre o número total de atividades 

potencialmente poluidoras de recursos hídricos, número que 

será informado quando os Planos das Bacias e respectivos 

cadastros de usuários estiverem finalizados em 2015.

Em 2012  o número absoluto de  atividades potencialmente 

poluidoras sob controle foi de 383.  Até o momento o número 

dessas atividades sob controle é de 619.

Resultado 2.b – O tempo de registro e resposta às denúncias de infrações e reclamações nas áreas protegidas do programa tem sido reduzido

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Projeto - 2014
Meios de Verificação

Pesquisa de Satisfação dos Cidadãos 

realizada pela Coordenação de Assuntos 

Estratégicos do INEMA (COAES / INEMA) 

 O INEMA realiza sistematicamente pesquisa de satisfação, 

em formato padronizado, com o objetivo de estabelecer o 

grau de satisfação do cidadão em relação aos serviços 

prestados pelo mesmo. 

 Os beneficiários são investidores e empresários que solicitam 

licenças, permissões e autorizações.

Observações

Cerberus 

Valor Base 2012:  Processos de denúncia: 6,49 dias (desvio 

padrão: 117,83 dias)

Valor Meta 2016: Processos de denúncia: 47,75 dias [redução 

de 50%]

Para 2014.1: 47 dias (desvio padrão: 45,13)

Observações

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Projeto - 2014
Meios de Verificação Observações

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Final do Projeto - 2014

Plano Plurianual (PPA) e Sistema de 

monitoramento e avaliação

Os projetos e ações prioritárias da gestão ambiental nas áreas 

protegidas do Programa atualmente estão incluídas de forma 

geral no PPA vigente (2012-2015), incluídos no programa 

“130 – Sustentabilidade Ambiental”. 

Existe continuidade na execução das ações de gestão nas áreas priorizadas do programa

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Projeto - 2014
Meios de Verificação Observações

Meios de Verificação

RESULTADO 2

Em conformidade com o Anexo 1 da Ajuda Memória da Visita 

de Acompanhamento realizada no dia 15 /07/2014, foi 

acordado que a verificação dos indicadores considera o 

percentual (%) de beneficiários “plenamente satisfeitos” e 

“extremamente insatisfatório” com os serviços de 

licenciamento, permissões e autorizações de uso de recursos 

hídricos.

Resultado 1.a – O Sistema SEMA conta com a informação e um conjunto de instrumentos e normas integrados de planejamento, controle ambiental e manejo de recursos naturais implementado e em vigência que 

permita cumprir seu mandato.

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Projeto - 2014
Meios de Verificação Observações

Resultado 1.b – O número de municípios que exercem sua competência para emitir atos autorizativos e de controle ambiental local tem aumentado

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Projeto - 2014
Meios de Verificação Observações

2.1 IMPACTOS

Impactos Pressupostos Observações

Dois anos depois de finalizado o projeto, o processo de degradação ambiental no território das áreas protegidas do 

programa tem sido reduzido 

Em 15 de julho de 2014 em vista técnica do BID, foram finalizados os ajustes na Linha de Base e definido a linguagem exata assim como os valores de base e meta para cada indicador de impacto e resultado do Programa.  A memória de cálculo 

e justificativa finalizada e acordada entre as partes apresenta-se no Anexo I da Ajuda Memória da referida visita. Assim entende-se que, tanto o Executor quanto o Banco concordam com esta consolidação da linha de base do Programa, e que a 

Cláusula Contratual 4.07(b) se pode dar por cumprido baseado no Anexo I e o relatório correspondente apresentado ao BID em 09 de abril de 2014 (OFICIO Nº 0742014-GASEC-SEMA).

Em 28 de julho de 2014 o BID encaminhou CBR - 2601/2014 que informa que a “Linha de Base do Programa será aquela aprovada na Ajuda Memória da visita realizada em 15 de julho de 2014 e incorporada a versão vigente do Marco de 

Resultados (Anexo II da mesma Ajuda Memória de 15 de julho de 2014)”.

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Programa - 2014

Sistemas de Informação da SEMA / INEMA: 

SEIA, Cerberus e Prohidros 

ObservaçõesIndicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Programa - 2014
Meios de Verificação

Observações

Sistema de Informação Ambiental do Estado 

(SEIA) e o Sistema de monitoramento e 

avaliação do PDA 

Considerando o prazo do Programa em comparação ao prazo 

concedido pela Lei para a recuperação das áreas degradadas 

foi decidido medir o processo por meio da apresentação dos 

planos de recuperação, em lugar da implantação, uma vez 

que os produtores com Plano de Recuperação, mesmo que 

demorem 20 anos para implementá-los, devem ser 

considerados regularizados, as áreas estão oficialmente “em 

recuperação” e estão, portanto, passíveis de fiscalização e 

sujeito a sanções.

Meios de Verificação

Sistema Estadual de Informações Ambientais 

e Recursos Hídricos  do Estado (SEIA); 

Cadastro Estadual de  Imoveis Rurais 

(CEFIR); e o Sistema de monitoramento e 

avaliação do PDA.

Valores verificados correspondem as áreas  das  APA: Lagoa 

Pedra do Cavalo,  Joanes-Ipitanga; Lagoa Encantada e Bacia 

do Cobre/São Bartolomeu.

RESULTADO 1

SEIA e Sistema de monitoramento e 

avaliação

Foram analisados 59 processos dos quais 41% foram 

concluídos dentro do prazo legal, sendo a média de 29 dias 

da abertura do processo licitatório até a sua conclusão.

As categorias dos processos de licença ambiental 

consideradas nessa analise foram: Licença Ambiental por 

Adesão e Compromisso (LAC); Licença Unificada (LU); Licença 

Previa (LP); Licença de Alteração (LA); Licença de Instalação 

(LI); e Licença de Operação (LO). 

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base 

SEIA e Sistema de monitoramento e 

avaliação do Programa 

Conforme relatório dos Indicadores da Linha de Base enviado 

em 09/04  (Of. 074/2014-GASEC) foram levantados dados 

georreferenciados das propriedades rurais nas áreas do 

Programa, no ano de 2010.  Estes dados ainda não foram 

publicados oficialmente pelo IBGE, mas foram disponibilizados 

à SEMA para determinar o número de propriedades rurais 

dentro das áreas do Programa.

2.2 RESULTADOS

Resultados Observações

 Os tempos de tramitação interna no INEMA dos processos de 

emissão de licenças para empreendimentos (de pequeno e 

médio porte) são definidos nos termos do Decreto Estadual 

Nº 14024/2012. O entendimento é  que o prazo estimado é  

de 180 dias.

Meios de Verificação Observações

Linha de base 

Resultado 2.a – Maior controle da SEMA sobre as atividades potencialmente poluidoras de recursos hídricos nas  áreas priorizadas do programa, de acordo com a legislação vigente

Os processo de licenciamento ambiental são tramitados em relação aos prazos definidos na lei vigente

Final do Projeto - 2014

Coordenação do Programa de Gestão 

Ambiental Compartilhada (GAC)

Foram computados os municípios que declararam capacidade 

de exercem sua competência para emitir atos autorizativos de 

controle ambiental local, conforme definido na Resolução 

CEPRAM 4.327/13.



3. PRODUTOS - FISICOS

60

A

Produto 10.2: Área de APP no Alto 

Rio Cachoeira restaurada

Ha P

1 1

213

0

 105 108

0

4

A 0 3

3

0 0 3

Produto 06: Sistemas de cobertura 

de outorga de água dos 

reservatórios da RMS implantado

Sistemas P

3

3

A 0

Título Componente: GESTÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM ÁREAS PROTEGIDAS DESENVOLVIDA

Produto 05: Redes de 

monitoramento do Sistema de 

Monitoramento da qualidade 

ambiental nas áreas de proteção 

Redes P 0 3

A 0

0

3

0 40 60

0

1

14 38

21 100

0 0

3,150

A 0

0

1 1

A 0

Produto 01.2: Mapa de 

conhecimentos essenciais para 

técnicos e gestores do Sistema 

SEMA elaborado

Mapa P

A 0

0 1

A

1

800200 000100

2011 2012

Título Componente: OUTROS

0 60

A 0

2013 2014

500

99 521

10 0 1

Produto 09.2: Relatório de 

Validação do Mapeamento da 

Cobertura vegetal da Mata Atlântica 

concluído

Relatório P

Produto 10.1: Plano estratégico de 

revitalização (com banco de 

projetos) para a bacia do Cachoeira 

elaborado

Plano P

Produto 09.1: Folhas temáticas 

(escala 1:50.000) do Mapeamento 

da cobertura vegetal da Mata 

Atlântica validadas e em uso pelos 

Folhas P

A

Unidades P

A

A 0

P

Produto 04.4: Metodologia para 

inserção da gestão ambiental 

consorciada desenvolvida

Metodologia P

2 4

Produto 07: Projetos pilotos de 

restauração florestal nas áreas 

protegidas da Região metropolitana 

de Salvador executados

Projetos pilotos

Produto 08: Unidades Ambientais 

descentralizadas em funcionamento

Produto 04.3: Municípios com 

Unidades Ambientais equipadas

Municípios P

A

A

1

0

25 40

Produto 04.1: Pessoas capacitadas 

no Sistema de Gestão Ambiental 

Compartilhada (GAC)

Pessoas P

100

A

50 100 150

50 100

Produto 04.2: Municípios que tem 

recebido assistência técnica por 

meio do Programa

Municípios P

A

Produto 02: Sistema Integral de 

processos de controle ambiental e 

licenciamento implantado

Sistema P

300

500 2,650Produto 03: Pontos de funções para 

o funcionamento do SEIA 

implantados

Pontos de 

Funções

P

2015 2016
Final do 

Projeto

Título Componente: SECRETARIA DO MEDIO AMBIENTE (SEMA) FORTALECIDA

Produto 01.1: Pessoas da SEMA e 

INEMA capacitadas por meio do 

Programa

0

Produto
Unidade 

Medida

Pessoas P



3.1. PRODUTOS - FINANCEIRO (CUSTOS)

A 0 418 1186 0 0

P 0 2230 3965 3247 11848Total

Reserva de contigência (Componente I e II) 295 P

A 0 0

16700

0 100

0 0 0

0

0

295

154 202

0 100 0

A

A

Monitoramento, Avaliação e Auditorias 100 P 0

0 115

Produto 10.1: Plano estratégico de revitalização 

(com banco de projetos) para a bacia do 

Cachoeira elaborado

0 P

0 51

0 0

0

1350 P 1149

A

A

0

1500 125

0

Produto 09.2: Relatório de Validação do 

Mapeamento da Cobertura vegetal da Mata 

Atlântica concluído

500 P

0

A

2137

A 0 113

227 800

0 500

Produto 09.1: Folhas temáticas (escala 1:50.000) 

do Mapeamento da cobertura vegetal da Mata 

Atlântica validadas e em uso pelos órgãos 

2400 P 150

A 0 53

900

138 200

373 674

0 0

Produto 08: Unidades Ambientais 

descentralizadas em funcionamento

1100 P 413

A 0 0

Produto 06: Sistemas de cobertura de outorga de 

água dos reservatórios da RMS implantado

768 P

Produto 07: Projetos pilotos de restauração 

florestal nas áreas protegidas da Região 

metropolitana de Salvador executados

338 P

58050 150

A 0 0

A 0 77

111

Título Componente: GESTÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM ÁREAS PROTEGIDAS DESENVOLVIDA

Produto 05: Redes de monitoramento do Sistema 

de Monitoramento da qualidade ambiental nas 

áreas de proteção priorizadas modernizadas e 

931 P 40 130 731 200

130 207 413Produto 04.4: Metodologia para inserção da 

gestão ambiental consorciada desenvolvida

648 P

A

40 50

  28 0

A 0 125

0 450P 0

A 0 6

P

A 0 65

100

A 0 0

250 212

0

877 P

0 0

A 66

Produto 03: Pontos de funções para o 

funcionamento do SEIA implantados

3283 P

Produto 02: Sistema Integral de processos de 

controle ambiental e licenciamento implantado 

(itens I.1.2.3 e I.4 do PA) 

200

0

1261

140 30

170 377

591

449 2769

220

0 17

25 30 13 0

150 390

456

Produto 04.1: Pessoas capacitadas no Sistema de 

Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) (existe 

meta física, mas o recurso está  no Produto 01.1)

0

2008

Produto 01.2: Mapa de conhecimentos essenciais 

para técnicos e gestores do Sistema SEMA 

elaborado

30

Produto 04.2: Municípios que tem recebido 

assistência técnica por meio do Programa (Esta 

meta será atendida por contratação do modulo de 

apoio e a decisão e complementada pela 

contratação do aperfeiçoamento da estruturação 

e consolidadção do GAC [itens I.2.2 e I.3.1 do 

Plano de Aquisição)

P

A

P

A

Produto 01.1: Pessoas da SEMA e INEMA 

capacitadas por meio do Programa (presencial e 

EaD - itens I.1.1.1 e I.1.1.3 do PA )

Custos

(US$ 000)

Produtos Custo Total US$ 2016
Progresso 

até a Data
2011 2013 2014

Produto 04.3: Municípios com Unidades 

Ambientais equipadas

215 P 198

1400 P 273

20152012

Título Componente: SECRETARIA DO MEDIO AMBIENTE (SEMA) FORTALECIDA

334

519 465 579

Produto 10.2: Área de APP no Alto Rio Cachoeira 

restaurada

Título Componente: OUTROS

Administração/ Gestão do Programa



RELATÓRIO DE PROGRESSO DO PROGRAMA

Descrição do Projeto SITUAÇÃO ATUAL - AVANÇOS SITUAÇÃO ATUAL - DIFICULDADES Ação Responsável Planejado Executado

I.1 - Adequação dos 

procedimentos e normatização 

dos processos organizacionais e 

de gestão

I.1.1.1 - Programa de capacitação e aprimoramento de competências, 

vinculado aos resultados organizacionais (FORMAR) – contrato em execução. 

Capacitadas 1.364 pessoas, em   36 turmas, integradas por: agentes públicos, 

servidores, técnicos, gestores, membros de órgãos colegiados e 

representantes da sociedade civil. 

O cursos ocorreram em 10 regiões do Estado da  Bahia, que correspondem às 

sedes das Unidades Regionais de Meio Ambiente, situadas nos municípios de 

Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Santa Maria da 

Vitória, Seabra, Senhor do Bonfim,  Vitória da Conquista, Salvador e Região 

Metropolitana de Salvador.

O Programa oferta cursos de formação inicial e 

continuada, abrangendo a temática de gestão 

ambiental e de recursos hídricos.

O contrato 043/2012, foi prorrogado pelo período 

de 06 (seis) meses, com inicio de 05/12/2014 a 

04/06/2015. 

Diretoria de Estudos 

Avançados e Meio 

Ambiente 

(DEAMA/SEMA) -  Kitty 

Tavares (Diretora)

500 pessoas (servidores 

da SEMA/INEMA) 

capacitadas.

------------------------

100 pessoas (agentes 

municipais) no GAC.  

521 servidores  

capacitados da SEMA/ 

INEMA.

------------------------

100 pessoas (agentes 

municipais) no GAC. 

I.1.1.2.1 - Apoio o Desenvolvimento do Programa de  Gestão do 

Conhecimento – contrato em execução.

Em curso o mapeamento das competências necessárias para o exercício 

profissional de cada cargo/função finalísticos(as) da SEMA incluindo 

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados a cada competência 

descrita. 

Este mapeamento subsidiará o Programa de Gestão do Conhecimento.

Identificados e analisados casos de práticas na 

administração pública no Brasil de Gestão do 

Conhecimento. Os aspectos conceituais e 

metodológicos de práticas exitosas estudados 

serviram de referências para metodologia e 

implementação da Gestão do Conhecimento a ser 

desenvolvida pela SEMA/INEMA, bem como o 

mapa de conhecimentos essenciais para técnicos 

e gestores do Sistema SEMA contemplado um 

banco de talentos, com competência de cada 

diretoria/superintendência responsável pelas 

atividades finalísticas.

Diretoria de Estudos 

Avançados e Meio 

Ambiente 

(DEAMA/SEMA) -  Kitty 

Tavares (Diretora)

I.1.1.3 - Estruturar e implementar o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - Educação a Distância.

Em julho de 2014, foram analisados durante a visita técnica do BID 

os TDR da contratação para o Programa de EAD, baseado numa 

minuta dos TDR encaminhado ao Banco em 15/05/2014. Faltam 

ainda informações importantes sobre o numero, tipo e formato de 

cursos  e cronograma sugerido, essenciais  para se obter  

propostas de qualidade adequada.e uma contratação bem 

sucedida.

Até a presente data não foi finalizado o TDR.

Diretoria de Estudos 

Avançados e Meio 

Ambiente 

(DEAMA/SEMA) -  Kitty 

Tavares (Diretora)

I.1.2. Estruturação do marco legal e de gestão ambiental. 

Produto 02 - Os processos de controle ambiental e licenciamento, estão 

integrados e formalizados em processo único. O  SEIA é o Sistema que 

abrigará todos estes processos.

Os processos iniciados anteriormente antes da existência do SEIA tramitam  

em outros sistemas existentes no INEMA (Sistemas Cerberus e Prohidros). 

Contudo, quando da renovação e/ou solicitação de novas licenças do mesmo 

empreendimento,  as mesmas são realizadas no âmbito do Sistema  SEIA que 

segue sendo estruturado.

Obs. Resta para o ano de 2015 a contratação da Consultoria para adequação 

dos procedimentos administrativos e organizacionais da SEMA (linha I.1.2.3 

do PA) para finalizar a Estruturação do marco legal e de gestão ambiental.

O INEMA avançou no aperfeiçoamento e 

normatização dos processos de gestão ambiental   

(controle ambiental e licenciamento). Hoje, conta 

com a informação e um conjunto de 

instrumentos e normas integrados de 

planejamento, controle ambiental e manejo de 

recursos naturais implementados e em vigência.

Diretoria Administrativa 

Financeira do INEMA - 

Daniella Fernandes

Diretoria de Programas 

e Projetos 

(DIPRO/SEMA) -  

Claudio Mello (Diretor)

I.2.1 - Desenvolvimento do SEIA

Produto 03 - Pontos de função para o Desenvolvimento do SEIA - O avanço 

na implantação dos pontos de função do  SEIA serão contemplados no âmbito 

da contratação, Desenvolvimento do SEIA,  que esta em processo.

Seleção em finalização

O relatório de formação da lista curta foi apresentado ao Banco 

que expressou “não objeção”.  SDP enviada as empresas  da lista 

curta em 11/08/2014. Após a abertura das propostas técnicas e de 

preço, a Comissão de Avaliação interrompeu os trabalhos devido a 

petições protocoladas pelos licitantes e enviou o processo para 

PGE.

A PGE fez diligências a SEMA e BID. 

Processo reenviado para novo pronunciamento 

da PGE, incluindo a resposta do BID ao 

questionamento feito pela PGE.

Diretoria de Programas 

e Projetos 

(DIPRO/SEMA) -  

Claudio Mello (Diretor)

Em execução 02 contratos de consultoria individual para apoiar tecnicamente 

a SEMA na execução de ações para o funcionamento do SEIA, quais sejam: 

I.2.3 - Apoio técnico em Tecnologia de Informação para evolução do SEIA  - 

em execução, e I.2.4 - Apoio Técnico em desenvolvimento de software para o 

SEIA - em execução.

Diretoria de Programas 

e Projetos 

(DIPRO/SEMA) -  

Claudio Mello (Diretor)

I.3.1 - Aperfeiçoamento da estruturação e consolidação do programa GAC - 

Processo de licitação está em andamento

Produto 4- Metodologia  para inserção da gestão ambiental consorciada 

desenvolvida. O avanço na implantação da metodologia será contemplada no 

âmbito da contratação que está e fase final de seleção.

Comissão de Avaloiação concluiu a  análise das 

propostas técnicas  encaminhadas pelas 

empresas que participaram da lista curta.   

Relatório das propostas técnicas enviado para 

não objeção do BID.

Coordenação do 

Programa GAC/SEMA - 

Ricardo Duarte 

(Coordenador) 

COMPONENTE 1: SECRETARIA DO MEDIO AMBIENTE (SEMA) FORTALECIDA

I.3 - Desenvolvimento do 

Sistema de Gestão Ambiental 

Compartilhada - GAC

4. SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO

INFORMAÇÃO SEMESTRAL

I.2- Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações Ambientais e de 

Recursos Hídricos - SEIA
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RELATÓRIO DE PROGRESSO DO PROGRAMA

I.3.4 - Equipar Unidades Ambientais dos municípios e consórcios  - Foram 

firmados 08 Convênios com Consórcios Intermunicipais contemplando 99 

municípios. 

Até o presente momento foram equipados plenamente 4 consórcios 

intermunicipais,  composto em sua totalidade de 52 municípios, sendo 

entregue a cada desses consórcios: veiculo de passageiro, microcomputador, 

impressora, scanner, decibelímetro e GPS compacto. 

Para os  4 Consórcios,  restantes,  foram entregues apenas veículo e 

microcomputador.  Os equipamentos restantes serão entregues no primeiro 

semestre de 2015.

Estimular práticas de gestão participativas e 

compartilhadas entre os municípios. Apoiar a 

formação de Consórcios Públicos Intermunicipais 

e  fornecer veículos e equipamentos para suprir 

as dificuldades de infraestrutura, recursos 

técnicos e financeiros.

Coordenação do 

Programa GAC/SEMA - 

Ricardo Duarte 

(Coordenador) 

25 municípios com 

unidades ambientais 

equipadas 

38 municípios com 

unidades ambientais 

equipadas 

I.3.5 - Seminário de Encontro com Consórcios – realizado em 28/08/2014, 

contando com a participação dos representantes  municipais dos consórcios / 

convênios celebrados.

Contribuiu para dinamizar o trabalho de gestão dos Consórcios de 

intermunicipais, com base na partilha das práticas.

                                                                                                                              

Coordenação do 

Programa GAC/SEMA - 

Ricardo Duarte 

(Coordenador) 

II.1.1 -  Equipamentos para  Monitoramento da qualidade da água dos 

reservatórios que abastecem Salvador e RMS - em fase final de licitação.

Produto 05 - Redes de Monitoramento do Sistema de Monitoramento da 

Qualidade ambiental nas áreas de proteção priorizadas modernizadas e 

implantadas.

Com o avanço na melhoria da qualidade do monitoramento e o ingresso de 

especialistas concursados, o INEMA, através da equipe de monitoramento, é 

capaz de melhorar o monitoramento dos importantes mananciais que 

abastecem Salvador e RMS.   Este fato levou o INEMA a repensar o processo 

de aquisição anteriormente previsto, não se fazendo mais necessária a 

contratação de consultoria para a execução do Monitoramento de Qualidade 

Ambiental. Assim o plano de aquisição foi alterado e em 2015 serão 

adquiridas 08 (oito) Unidades de Monitoramento Remoto (UMR) que 

permitirão um monitoramento, em tempo real, da qualidade da água. 

A instalação das UMR permitirá ao INEMA um significativo e eficiente controle 

da qualidade das águas. Ademais, ficam reduzidos os ricos sanitários, já que 

os reservatórios (Santa Helena, Joanes-Ipitanga e Pedra do Cavalo, que 

abastecem Salvador e RMS) têm uso principal para abastecimento humano e 

secundariamente outros usos como recreação, navegação e pesca.

Adquirir 08 (oito) unidades de monitoramento 

remoto (UMR) que permitirão um 

monitoramento, em tempo real, da qualidade da 

água - Aquisição em fase final.

O INEMA é capaz de operar e zelar pelas UMR a 

serem adquiridas; acompanhar a instalação e 

manutenção das mesmas; gerenciar o banco de 

dados e confeccionar os relatórios gerenciais e 

analíticos dos resultados obtidos com o 

monitoramento e com isso garantir o pleno 

funcionamento das Redes de Monitoramento do 

Sistema de Monitoramento da Qualidade 

ambiental nas áreas de proteção priorizadas 

modernizadas e implantados.

Coordenação de 

Monitoramento de 

Recursos Ambientais e 

Hídricos (COMON) - 

Eduardo Topázio 

(Coordenador) e 

Hérica Coelho 

(Especialista em Meio 

Ambiente e Recursos 

Hídricos)

Produto 06- Sistemas de Cobertura de outorga  de água dos reservatórios da 

RMS  implantado.

II.1.2 - Sistema de cobertura de outorga de água dos reservatórios da RMS 

(Pedra do Cavalo, Joanes-Ipitanga e Cobre-São Bartolomeu)

II.1.2.1 - Aprimoramento dos procedimentos para a análise dos pleitos de 

outorga – em execução. 

Neste primeiro semestre de 2015 serão entregues:

a) A  Avaliação, revisão e aprimoramento dos procedimentos de 

análise dos pleitos de outorga de direito de uso da água, através da 

avaliação dos procedimentos praticados pelo INEMA e a proposição de 

melhorias e o acompanhamento do corpo técnico do Instituto para a utilização 

dos procedimentos aprimorados, no âmbito do contrato de Aprimoramento 

dos procedimentos para a análise dos pleitos de outorga .

b) Atualização dos balanços hídricos das bacias hidrográficas Joanes, 

Ipitanga, Cobre e Leste – em execução. 

b)A tualização dos balanços hídricos por bacia hidrográfica (Bacia Joanes-

Ipitanga, Bacia do Cobre e Bacia do Leste), com base nos dados gerados pela 

Rede Hidrométrica do Estado da Bahia; e apoiar a identificação das zonas de 

conflito pelo uso da água e a proposta de um Plano de Ação para mitigar ou 

reparar os conflitos mapeados, no âmbito do contrato de  Atualização dos 

balanços hídricos das bacias hidrográficas Joanes, Ipitanga, Cobre e Leste.

c)- Adaptação de sistema de balanço hídrico 

– em execução. 

Em agosto de 2015 serão entregues a adaptação de sistema de balanço 

hídrico que inclui: realizar a transcrição (engenharia reversa) da estrutura de 

Banco de Dados do sistema de Disponibilidade Hídrica fornecido pela ANA, 

desenvolvido na tecnologia Oracle 11g, para o Banco de Dados do SEIA, 

desenvolvido na tecnologia Postgre 8.4 – em execução, no âmbito do contrato 

de Adaptação de sistema de balanço hídrico.

II.1.2.4 - Ottocodificação das Bacias da RPGA do Leste - Concluído

Entregue em 2014 a  Base Hidrográfica Digital Ottocodificada da 

Produto 06- Sistemas de Cobertura de outorga  

de água dos reservatórios da RMS  implantado.

A SEMA/INEMA avançou na ação e está previsto 

para o ano de 2015 a contratação de consultoria 

para Consistência dos dados de outorga 

concedidos,  para verificar, validar em campo e 

cadastrar no Sistema Estadual de Informações 

Ambientais e de Recursos Hídricos - SEIA as 

outorgas de direito de uso de recursos hídricos já 

concedidas pelo Estado da Bahia. 

Ao final dessa contratação ficam concluídas as 

ações do referido produto.

LIcitação (Pregão) em processo

Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos 

Hídricos (INEMA)

Maria Daniela 

(Assessora da Diretoria 

Geral do INEMA)

Cesar Ribeiro 

(Coordenador 

COAD/INEMA)

II.1.3.1 - Projetos demonstrativos  de restauração florestal nas áreas da APA 

Pedra do Cavalo – em  fase final de licitação.

II.1.3.2 - Apoio aos Projetos demonstrativos de restauração florestal - termo 

de referncia em fase final de elaboração. 

Em processso de seleção a Contratação da

execução de um Projeto Piloto de Recuperação

Florestal das áreas de Reserva Legal (RL) e Áreas

de Preservação Permanente (APP) existentes nas

pequenas propriedades ou posses rurais, que

contempla os Programas de Regularização

Ambiental - PRAs já cadastrados no Cadastro

Estadual Florestal de Imóveis Rurais - CEFIR,

através do consórcio do Portal do Sertão. 

Diretoria  

Biodiversidade 

(DIBIO/INEMA)

Coordenação de 

Fomento a 

Sustentabilidade 

Preventiva 

Mara Angélica dos 

Santos (Coordenadora) 

COMPONENTE 2: GESTÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM ÁREAS PROTEGIDAS DESENVOLVIDA

I.3 - Desenvolvimento do 

Sistema de Gestão Ambiental 

Compartilhada - GAC

II.1 - Desenvolvimento e 

implantação de gestão integral 

nas áreas de proteção de 

mananciais da RMS
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II.2 - Infra-estrutura e 

intrumentação de unidades 

descentralizadas

Produto 08: Unidades ambientais descentralizadas em funcionamento

Em 2014 foram entregues 03 veículos: 01 para fins de apoio a Fiscalização e 

Monitoramento das APA com mananciais que  abastecem a RMS;  01 para a 

Unidade de Feira de Santana (área da APA Pedra do Cavalo) e 01 para 

unidade de Itabuna (área da Lagoa Encantada e Rio Almada).

As Unidades descentralizadas estão em funcionamento com recursos fora do 

PDA. Para finalizar a instrumentação das mesmas com recursos do PDA 

Para o ano de 2015, estão em processo de aquisição: salas de vídeo 

conferencia;  reforma do escritório de Feira de Santana e finalização da 

compra de equipamentos.

Em andamento processos de aquisição para

finalizar a instrumentalização e melhorar o

funcionamento das Unidades descentralizadas,

Diretoria Geral / INEMA 

Coordenação de Gestão 

Descentralizada - 

Francisco Borges Neto 

(coordenador)

------------------------

Dsiretoria 

Administrativa e 

Financeira (DIRAF/- 

INEMA)

Daniela Fernandes 

(Diretora)

II.3 - Mapeamento da Cobertura 

Vegetal

Produto 09.1: Folhas temáticas (escala 1:50.000) do Mapeamento da

cobertura vegetal da Mata Atlântica validadas e em uso pelos órgãos

ambientais e usuários.

II.3.1 - Execução do Mapeamento da Cobertura Vegetal - em execução -

Foram entregues os lotes 1 e 2 da primeira etapa contemplando o Bioma

Cerrado, composta por 130 folhas temáticas. 

II.3.2 - Validação do Mapeamento da Cobertura Vegetal - em licitação -

previsto para 2015 

Constitui caminho crítico devido à duração do contrato, assim como

o alto impacto que uma demora neste contrato pode ter sobre o

desempenho financeiro do Programa. 

Início do processo de licitação para contratação 

da validação do Mapeamento da Cobertura 

Vegetal do Estado da Bahia, para apoiar na 

avaliação e validação dos produtos gerados no 

âmbito do mapeamento da cobertura vegetal do 

Estado da Bahia (Biomas Cerrado, Caatinga e 

Mata Atlântica), na escala 1:50.000. 

O contrato de mapeamento está em execução 

por Consórcio de Empresas contratadas pelo 

INEMA por meio do Contrato nº 024/2013.

Aldo (Assessora da

Diretoria Geral do

INEMA)

Entregue o primeito

produto

II.4 - Desenvolvimento e 

implantação do Plano de 

Revitalização do Rio Cachoeira 

(Bacia do leste – área de 

influência da APA Lagoa 

Encantada e Rio Almada)

II.4.3 – Diagnóstico ambiental local e cadastro no CEFIR de propriedades 

rurais localizadas em áreas prioritárias para conservação na bacia do Rio 

Cachoeira - Licitação em fase final de licitação - realizada análise da proposta 

técnica e financeira.  

Realizada na Bacia do Rio Cachoeira no dia 20 de maio de 2014  Oficina com 

o propósito de apresentar os objetivos gerais e ações previstas no Plano de 

Revitalização do Rio Cachoeira e colher contribuições dos diversos setores da 

sociedade para construção coletiva de objetivos específicos que deverão 

constar do Plano Estratégico de Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira, bem 

como o alinhamento de papéis institucionais, interesses e cooperações entre 

instituições para garantir a continuidade das ações do projeto de revitalização 

do Rio Cachoeira. 

Termos de Refernecia em finalização

MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 

AUDITORIAS

Pesquisas de opinião e Estruturação 

da Linha de Base.

Relatório com os valores, memória de calculo e metodologia para os

indicadores de impacto e resultado foi elaborado pela equipe de profissionais

da SEMA e apresentado em 09/04/2014. A consolidação da linha de base foi

considerada cumprida conforme Ofício BID-CBR-2601/2014 de 28/07/2014.

  

Luiz Ferraro - 

Superintendente da  

SEP

Sistemática de Monitoramento e 

Avaliação do Programa.
 Monitoramento e Avaliação do  PDA - Contrato em execução

Unidade de Execução 

do Programa (UEP) 

Auditorias Governo do Estado da 

Bahia (TCE).

Auditoria,realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, relatório do exercício

de 2013 enviado ao BID. OF 096/2014 -GASEC. CBR 1857/2014 de

03.06.2014 confirma entrega e considera cumprido os requisitos contratuais. 

Constatou-se a regularidade dos procedimentos adotados, não tendo sido

detectadas ilegalidades e/ou inadequações.

Unidade de Execução 

do Programa (UEP) 

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Apoio técnico e fiduciário a UEP.
Contratado 03 consultores Individuais - especialistas para apoiar a a UEP

contratos em execução.

Unidade de Execução 

do Programa (UEP) 

Prestação de Contas do PDA Realizada em 11/08/14- Of. 27/2014 - PDA
Unidade de Execução 

do Programa (UEP) 
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Id Type Description Probability Impact Severity

1  Fiduciary  Atrasos en los procesos de adquisiciones de la operacion 3 1  Moderate

2
 Macroeconomic and Fiscal 

Sustainability

 El contexto macroeconomico del Estado no permite, actualmente, cumplir 

con la Ley de Responsabilidad Fiscal
1 3 Moderate

3
 Public Management and 

Governance

 Atrasos significativos en el arranque del proyecto debido a la necesidad de 

re-estructura el mismo una vez firmado
1 2  Low

4  Fiduciary  Atrasos na contratacao dos consultores individuais para a UEP 2 2 Moderate

5
 Public Management and 

Governance

 Baixa colaboracao com os municipios (Risco relacionado ao sub-

componente I.3)
1 3  Moderate

6
 Environmental and Social 

Sustainability

 Resistencia por usuarios atualmente nao outorgada (Risco relacionado ao 

sub-componente II.1.2.)
2 1  Low

7
 Environmental and Social 

Sustainability

 Resistencia por produtores/propietarios na area do Alto Rio Cachoeira 

(Risco relacionado ao sub-componente II.4.)
2 2 Moderate

5. ANALISE DE RISCOS

Página: 10 de 18



RELATÓRIO DE PROGRESSO DO PROGRAMA

Descrição Data limite
Data 

submissão
Nº Doc de encaminhamento

Data Aprovação 

(quando for o 

caso)

Nº Ofício de 

resposta
Observação

- Criação da UEP e Nomeação  da Equipe 27-Dec-2012 29-Nov-2012 Oficio nº 282/2012-GASEC 6-Dec-2012 CBR 4344/2012

3,04 - Prazo para último desembolso 27-Jun-2016

(b) Relatório anual de manutenção das obras do programa - 2013 30-Mar-2014 25-Feb-2014 Ofício 012/2014-PDA 23-Sep-2014 CBR 3338/2014

(b) Relatório anual de manutenção das obras do programa - 2014 30-Mar-2015

(b) Relatório anual de manutenção das obras do programa - 2015 30-Mar-2016

4,05 - Sistema de Gestão e Monitoramento do Programa 29-Nov-2013

(a) Termo de Cooperação Entre o SEMA e o INEMA 3-Dec-12 3-Dec-12
Ofício nº 281/2012 -GASEC

Oficio nº  009/2013-GASEC
3-Dec-12

CBR 4269/2012

CBR 2173/2013

Of. 009/2013-GASEC de 

10/05/2013 e 

CBR 2173/2013 de 

17/06/2013, 

respectivamente 

encaminha e aprova o 

Termo de Reti Ratificação 

ao Termo de Cooperação.

(b) Linha de Base dos Indicadores de Resultados 27-Dec-13 9-Apr-14 Ofício n° 074/2014-GASEC-SEMA 28-Jul-14 CBR 2601/2014

(c) Consultores Individuais Especialistas (UEP) 31-Oct-13 4-Dec-13 Oficios 14,15,e 15/2013-PDA 6-Dec-13 CBR4442/2013

(a) Pareceres Jurídicos do Contrato de Empréstimo 27-Dec-2012 14-Aug-2012 vide observação 22-Aug-2012 vide observação  

E-mail emitido pelo BID, de 

21/12/2012   anexa 

documento que informa 

"Total Elegibilty Request" - 

previous Condition, 

inclusive do item 4.01 (a)  - 

Pareceres Jurídicos 

realizada em 22.08.2012, e    

apresentada em 

14.09.2012

(b) Designação do Funcionário Autorizados 27-Dec-2012 16-Oct-2012

Oficio 213/2012- GASEC

Ofício 052/2013-GASEC

Ofício 142/2013-GASEC

Ofício 032/2013-PDA

6-Nov-2012 vide observação  

E-mail emitido pelo BID, de 

21/12/2012   anexa 

documento que informa 

"Total Elegibilty Request" - 

previous Condition, 

inclusive do item 4.01 (b)  - 

Designação de funcionarios  

realizada em 06.11.2012 e    

apresentada em 

16.10.2012

(c) Demonstrativo de disponibilidade de recursos para o 1º ano de execução 27-Dec-2012 29-Nov-2012 Ofício nº 311/2012-CG 3-Dec-2012 CBR 5257/2012

(d) Relatório Inicial 27-Dec-2012 20-Dec-2012 Ofício nº 309/2012-GASEC 21-Dec-2012 CBR 4599/2012

(e) Sistema de Informação Financeira "Plano de Contas" 27-Dec-2012 29-Nov-2012 Ofício nº  285/2012-GASEC 3-Dec-2012 CBR 4267/2012

(f) Auditoria Externa 27-Dec-2012 29-Dec-2012 Oficio nº  284/2012-GASEC 3-Dec-2012 CBR 4268/2012

(b) Recursos adicionais 2013 1-Mar-2013 6-Mar-2013 Ofício nº  0002/2013- PDA 12-Mar-2013 CBR 806/2013

(b) Recursos adicionais 2014 1-Mar-2014 18-Feb-2014 Ofício nº 04/2014 - PDA 18-Feb-2014 CBR-543/2014

(b) Recursos adicionais 2015 1-Mar-2015

(b) Recursos adicionais 2016 1-Mar-2016

(a) Relatório Semestral de Execução - 1º/2013 31-Aug-2013 10-Sep-2013 vide observação 12-Sep-2013 CBR - 3324/2013

E-mail encaminhado ao 

BID,  datado de 

10/09/2013
(a) Relatório Semestral de Execução - 2º/2013 28-Feb-2014 25-Feb-2014 Ofício 012/2014-PDA 23-Sep-2014 CBR 3338/2014

(a) Relatório Semestral de Execução - 1º/2014 31-Aug-2014 28-Aug-2014 Ofício 033/2014-PDA 3-Oct-2014 CBR 3441/2014

(a) Relatório Semestral de Execução - 2º/2014 28-Feb-2015

(a) Relatório Semestral de Execução - 1º/2015 31-Aug-2015

(a) Relatório Semestral de Execução - 2º/2015 29-Feb-2016

(a) Relatório Semestral de Execução - 1º/2016 31-Aug-2016

(a) Relatório Semestral de Execução - 2º/2016 28-Feb-2017

(a) Demonstrações Financeiras do programa - 2012 -- WAIVED 30-Apr-2013 -- 19-Apr-2013 Não houve

(a) Demonstrações Financeiras do programa - 2013 30-Apr-2014 6-May-2014 Oficio nº  096/2014-GASEC 3-Jun-2014 CBR 1857/2014

(a) Demonstrações Financeiras do programa - 2014 30-Apr-2015

(a) Demonstrações Financeiras do programa - 2015 30-Apr-2016

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

 INFORMAÇÃO SEMESTRAL

Cláusulas das Disposições Especiais

7,03

3.02

No

4,02

Condições especiais prévias  ao primeiro desembolso

6,04

7,03

Condições especiais de execução

Artigos das Normas Gerais

4.01

4,07

Condições Prévias ao 1º Desembolso 
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Item alterado: Componente, 

Subcomponente, Produto, Resultado 

Descrição da alteração Documento e data da aprovação

7. ALTERAÇÕES DO PROJETO
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RELATÓRIO DE PROGRESSO DO PROGRAMA

# Temas Área Descrição

Unidade de Execução do 

Programa (UEP) 

Unidade de Execução do Programa (UEP) 

Para apoiar a UEP, o PDA deflagrou procedimento de seleção de Consultoria para apoio ao gerenciamento da Unidade de Execução do Programa (UEP), pelo método de Seleção Baseada na 

Qualidade e Custo (SBQC), em 01 de maio de 2013.  O processo avançou tendo inclusive sido concluído o Relatório para Formação da Lista Curta, para análise do Banco.  Contudo, as propostas 

apresentadas superaram o valor previsto no orçamento. Contudo, para o prosseguimento da contratação, observou-se que a realidade a realidade orçamentária superava o valor estimado da 

consultoria (correspondia a 77% do valor disponível para a Administração do Programa). 

Assim, a realidade orçamentária nos levou a repensar o processo de estruturação da UEP. Mostrou-se mais econômico, oportuno e conveniente revogar o referido processo de seleção e contratar 

apenas três consultoras individuais: um especialista de aquisições e contratos; um especialista em gestão ambiental e; um especialista administrativo-financeiro. 

Registramos que, ao revés da seleção anterior que pretendia contratar uma equipe com 7 profissionais (dois especialistas, um para cada componente; quatro técnicos, um para área administrativo-

financeiro, um para área de aquisições, um para área de contratos, um para área de monitoramento; e uma secretária), foram, apenas, contratados 3 (três) profissionais para apoiar a UEP. Contratos 

firmados em novembro de 2013.

Pontos Fortes: 

a) Otimização: A contratação mostrou-se mais ágil, econômica, oportuna e conveniente;

b) Agilidade na execução das atividades do Programa e troca de conhecimentos e práticas com a equipe técnica da SEMA e INEMA na gestão do Programa;

c) Atuação de forma integrada e sincronizada com a Coordenação do Programa e parceiros internos e externos a SEMA e INEMA, visto que as consultoras exercem suas atividades no escritório da 

UEP na SEMA;

d) Facilidade de acesso aos Gestores dos contratos previstos no PDA e maior celeridade na resolução de eventuais demandas e entraves;

e) Supervisão direta, em tempo real, da Coordenação da UEP.

Unidades de Monitoramento 

Ambiental Remoto –(UMR)

Unidades de Monitoramento Ambiental Remoto (UMR)

Inicialmente foi prevista uma consultoria para a execução do Monitoramento de Qualidade Ambiental nas áreas de proteção dos mananciais que abastecem Salvador e Região Metropolitana de 

Salvador (RMS), pelo método de Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC). 

Hoje, o INEMA monitora sistematicamente a qualidade ambiental das águas dos referidos reservatórios. A área de trabalho do monitoramento convencional possui um total de 13 pontos.   E 

contempla 18 parâmetros da qualidade da água que têm seu resultado simplificado pelo uso do Índice da Qualidade da Água calculado a partir de nove parâmetros entre os dezoitos monitorados. 

Contudo, o sistema de monitoramento convencional não responde com agilidade as necessidades de informação devido a demora entre a coleta, analise laboratorial e a elaboração dos relatórios que 

demandam frequentemente mais de trinta dias para obter o resultado após a sua coleta.

Atualmente, com o ingresso de servidores concursados, o INEMA conta com um corpo técnico capaz de gerenciar um sistema mais eficiente de monitoramento da qualidade da água, e apresentou 

uma proposta para a complementação da rede existente de monitoramento com a aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR), sondas permanentes em lugares estratégicos que 

permitiriam um monitoramento em tempo real, e assim, uma melhor resposta a quaisquer problemas nos reservatórios que abastecem Salvador e RMS. 

É de fundamental importância conhecer em tempo real a qualidade das águas dos reservatórios que abastecem Salvador e RMS, sobretudo pela crescente pressão que o crescimento urbano exerce 

sobre os mananciais. As UMR gerarão dados que subsidiarão as tomadas de decisões pelos órgãos ambientais por dar respostas rápidas e continuas, constituindo-se um elemento de melhoria da 

qualidade ambiental e gestão dos recursos naturais. Ademais, ficam reduzidos os riscos sanitários, já que os reservatórios têm uso principal para abastecimento humano e secundariamente outros 

usos como recreação, navegação e pesca.

Como o novo cenário estabelecido com avanço na melhoria da qualidade do monitoramento e o ingresso de especialistas concursados, o INEMA, através da equipe de monitoramento, é capaz 

melhorar o monitoramento destes importantes mananciais.  Ou seja, o INEMA é capaz de operar e zelar pelas UMR a serem adquiridas; acompanhar a instalação e manutenção das mesmas; 

gerenciar o banco de dados e confeccionar os relatórios gerenciais e analíticos dos resultados obtidos com o monitoramento. Este fato nos levou a repensar o processo de aquisição, não se fazendo 

mais necessária a contratação de consultoria para a execução do Monitoramento de Qualidade Ambiental conforme previsto anteriormente. 

Assim, complementando a rede monitoramento existente, serão adquiridas 08 UMR, de modo a suprir adequadamente a tarefa de melhorar o monitoramento destes importantes mananciais. 

Esta ação, adicionalmente, assegurará o cumprimento da meta prevista no Marco de Resultado do Programa, de 03 redes de monitoramento nas áreas de proteção priorizadas modernizado e 

implantado.

Pontos Fortes: 

a) Melhoria do monitoramento das águas dos mananciais que abastecem Salvador e RMS;

b) Celeridade na coleta dos dados - Conhecimento, em tempo real, da qualidade dos reservatórios que abastecem Salvador e RMS, sobretudo pela crescente pressão que o crescimento urbano exerce 

sobre estes sobre estes mananciais;

c) Subsidio a tomada de decisões do INEMA para dar respostas rápidas e contínuas a sociedade, além de oferecer um grande número de dados confiáveis da qualidade de água dos reservatórios 

inseridos em Salvador e RMS;

d) Redução dos riscos sanitários,

e) Repasse de tecnologia e conhecimentos para equipe técnica da SEMA e INEMA.
Auditoria Tribunal Conta do 

Estado – TCE 

Auditoria Tribunal Conta do Estado – TCE 

No período de 03 de fevereiro de 2014 a 30 de abril de 2014 foi realizada Auditoria do PDA, realizada pela Quarta Coordenadoria de Controle Externo (4ª CCE) do Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia, relativa ao exercício de 2013. 

A auditoria foi realizada em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria governamental e com os requerimentos do BID. 

O TCE opinou que em todos os itens inspecionados (demonstrações financeiras, cumprimento das cláusulas contratuais, aquisições e solicitações de desembolso, controle interno, situação financeira, 

licitações e contratos, obras, serviços e convênios) “constatou-se a regularidade dos procedimentos adotados, não tendo sido detectadas ilegalidades e/ou inadequações”.

O arranjo institucional de parceria com O TCE vem sendo construído desde a preparação e negociação do Contrato de empréstimo.

Na conclusão da auditoria, o TCE enviou ao Secretário da SEMA o relatório conclusivo (Ofício n°166/2014 de 29 de abril de 2014), elogiando e informando que “das análise análises realizadas, 

consideramos satisfatória a estrutura organizacional e os sistemas de controle internos  adotados pela SEMA, por intermédio da UEP”. 

Pontos fortes:

f) Arranjo institucional de parceria com o TCE bem construído;

g) A estrutura organizacional e os sistemas de controle internos adotados pela SEMA, por intermédio da UEP”;

h) Regularidade dos procedimentos adotados, não tendo sido detectadas ilegalidades e/ou inadequações.

Relação com a Procuradoria Geral 

do Estado – PGE 

Relação com a Procuradoria Geral do Estado – PGE 

O arranjo institucional construído tem sido efetivo e exemplar para a SEMA e a PGE no acompanhamento do rito das ações e processos relacionados a aquisições e licitações do PDA.

Na construção do referido “arranjo institucional”, a SEMA e a PGE em vários momentos estiveram reunidas, desde as negociações da minuta do contrato de empréstimo em 2010 e a Missão de 

Arranque do Programa, em 14 de dezembro de 2012, até o momento presente.

A estratégia final foi definida em uma reunião realizada entre a PGE e a SEMA, em e 08/03/2013, contando com a presença do Secretário da SEMA e do Procurador Geral do Estado. Na sequencia, a 

Procuradoria designou 02 (duas) Procuradoras para o acompanhamento do rito das ações e processos relacionados a aquisições e licitações do PDA.

Registre-se que não obstante a exigência de que sejam cumpridas todas as orientações constantes nos opinativos da Procuradoria, até a presente data, todos os processos do Programa foram 

liberados para ser deflagrada a fase externa dos procedimentos, dispensando o retorno dos autos a Procuradoria. 

O fato dos processos serem bem organizados e devidamente formados, juntamente com sua motivação e caracterização, contribui para adequada análise dos mesmos, evitando diligências para 

subsidiar o parecer das Procuradoras. Entendimento esse ratificado pela PGE.

Destaque-se que ao longo do processo foi expressamente respeitado o princípio da legalidade.

Pontos Fortes: 

a) O arranjo institucional construído é efetivo e exemplar para a SEMA e a PGE no acompanhamento do rito das ações e processos relacionados a aquisições do PDA; 

b) Todos os processos do Programa foram liberados para ser deflagrada a fase externa dos procedimentos, dispensando o retorno dos autos a Procuradoria; 

c) Celeridade: Processos organizados e devidamente formados, juntamente com sua motivação e caracterização, contribui para adequada análise dos mesmos, evitando diligências para subsidiar o 

parecer das Procuradoras.

8. LIÇÕES APRENDIDAS
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RELATÓRIO DE PROGRESSO DO PROGRAMA

# Temas Área Descrição

8. LIÇÕES APRENDIDAS

1

Consolidação da Linha de Base do 

Marco de resultados do Programa 

Consolidação da Linha de Base

Na Missão de Arranque do Programa, foi acordada a contratação de uma consultoria para consolidação da Linha de Base (cláusula contratual 4.07(b) do Contrato de Empréstimo 2295/OB-BR).

Apesar de iniciado o processo, a seleção correspondente foi cancelada devido a um novo cenário.  Frente ao avanço dos registros e controles da SEMA e INEMA, bem como  o ingresso de 

profissionais aprovados em concurso público que passaram a integrar e reforçar a equipe técnica da SEMA e INEMA, constatou-se  que a verificação dos indicadores poderia ser realizada pela SEMA, 

através da Superintendência de Estudos e Pesquisas Ambientais (SEP)  e Unidade de Execução do Programa (UEP), de forma mais eficiente e efetiva do que a realização da mesma por uma 

consultoria contratada. 

Assim, o relatório com os valores, memória de calculo e metodologia para os indicadores de impacto e resultado foi elaborado pela equipe de profissionais da SEMA e apresentado em 09/04/2014. A 

consolidação da linha de base foi considerada cumprida conforme Ofício BID-CBR-2601/2014 de 28/07/2014.

Pontos Fortes: a) Valorização da equipe técnica da SEMA e INEMA; b) Otimização de custos; c) Disseminação de conhecimentos; d) Celeridade na coleta dos dados e informações; e) Confiabilidade 

dos dados e informações colhidos e analisados; f) Parceria com a equipe técnica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); g)Transferência de conhecimentos entre os profissionais das 

equipes técnicas da SEMA/INEMA e IBGE.

Pontos Fracos:  Não identificamos pontos fracos nesta ação

2

Oficina do Plano de Revitalização 

da Bacia do Rio Cachoeira

Oficina do Plano de Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira - A oficina foi realizada no município de Ilhéus (área de abrangência da Bacia do Rio Cachoeira – RPPG da Bacia do Leste) no dia 

20-05-2014 com o propósito de apresentar os objetivos gerais e ações previstas no Plano de Revitalização do Rio Cachoeira e colher contribuições dos diversos setores da sociedade para identificação 

das principais causas dos problemas relacionados à degradação da paisagem e dos recursos hídricos na referida bacia. Também foi promovida uma construção coletiva de objetivos específicos que 

deverão constar do Plano Estratégico de Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira, bem como o alinhamento de papéis institucionais, interesses e cooperações entre instituições para garantir a 

continuidade das ações do projeto de revitalização do Rio Cachoeira. 

A oficina buscou garantir ampla representatividade dos segmentos público, privado, acadêmico e da sociedade civil, das esferas federal, estadual e municipal.

Para subsidiar as discussões em grupo, foram apresentados estudo de casos e mapas temáticos de problemas e causas (Mapas: Quintins de vegetação remanescente; mancha urbana, atividades 

minerarias em operação, focos de queimadas em remanescentes florestais, cobertura e uso da terra, industrias potencialmente poluidoras da água, índice de qualidade da água, qualidade ambiental 

da biodiversidade, unidades geoambientais, unidade de paisagem, vulnerabilidade a erosão do solo, vulnerabilidade hídrica e vulnerabilidade ambiental da biodiversidade).

Foram Identificados os principais problemas ambientais da bacia e suas causas, agrupados em quatro categorias: (i) problemas relacionados aos cursos d’água, (ii) problemas relacionados às áreas 

urbanas, (iii) problemas relacionados à paisagem e (iv) problemas relacionados à gestão dos recursos naturais da bacia. (relatorio completo da Oficina arquivado no PDA)

Pontos Fortes: 

a)Registro e sistematização de informações para subsidiar a construção do escopo dos termos de Referencia para a contratação de consultoria para a Elaboração de um Planejamento Estratégico para 

Revitalização Ambiental da Bacia do Rio Cachoeira e instalação dos projetos demonstrativos de restauração florestal; b) Disseminação de conhecimentos entre os atores locais, representantes dos 

diversos setores e segmentos, potenciais parceiros na implementação do plano de revitalização ; c) Construção coletiva de pressupostos do Plano Estratégico de Revitalização e identificação de 

possíveis ações que possam garantir a continuidade das ações de restauração florestal na Bacia  e definição de papéis na revitalização da Bacia do Rio Cachoeira, d)  Parceria com o Consórcio de 

Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul, composto por municípios da área de abrangência da Bacia do Rio Cachoeira.

Pontos Fracos: Não foi possível realizar uma visita técnica em campo com a participação de todos os presentes a oficina.

3

Visita técnica  da APA Joanes-

Ipitanga- realizados pelo 

Conselho Gestor da APA Joanes-

Ipitanga. 

3.1. Visita técnica – “Descobrindo os Lençóis de Joanes-Ipitanga, realizada nos dias 22 a 24/11/2012 

Objetivo da Visita Técnica: Identificar e caracterizar os principais aspectos socioeconômicos e ambientais da APA Joanes-Ipitanga, com vistas a fundamentar o Plano de Manejo da referida Unidade de 

Conservação e aos trabalhos do Conselho Gestor.

APA Joanes-Ipitanga esta inserida no contexto do PDA. O Conselho Gestor, atua desde 2004 e é composto por 90 representantes (titular e suplente) do setor público, sociedade civil e setor 

produtivo.

A idéia da realização da visita técnica ao rio Joanes da nascente até a foz, incluindo o rio Ipitanga, foi construída a partir do momento da formação do Conselho Gestor da APA. 

O roteiro da vista intercalou atividades técnicas, culturais, socioeconômicas, de preservação e degradação ambiental em diferentes pontos da área, abrangendo todos os municípios ali inseridos. O 

trabalho foi realizado por via terrestre e desenvolvido por grupos temáticos, divididos em função da caracterização dos ecossistemas da área, a exemplo de recursos hídricos, desmatamento, 

ocupação e uso do solo, flora, atividades produtivas, dentre outras. Durante o percurso no interior do veiculo foram abordados aspectos técnicos relativos á área e aos pontos de parada do grupo – 

uma verdadeira aula itinerante, onde os participantes puderam interagir e aprofundar os conhecimentos e discussões.

A identificação e o conhecimento das atividades produtivas, dos conflitos, potencialidades dos recursos naturais, aspectos socioeconômicos e culturais das comunidades ali inseridos, se traduziu como 

subsídio para dar suporte ao Plano de Manejo da APA, ora em elaboração.

3.2 Semana do Meio Ambiente da APA Joanes-Ipitanga, realizado nos dias 29 e 30/05/2014.

A Semana de Meio Ambiente da APA Joanes–Ipitanga teve como objetivo discutir as principais temáticas socioambientais que ocorrem no âmbito do território da Unidade de Conservação, 

especialmente aquelas vivenciadas pelo seu Conselho Gestor nos últimos anos. Em destaque foram apresentadas ações referentes ao monitoramento e à qualidade ambiental na APA, em especial as 

intervenções com relação aos mananciais que abastecem Salvador e a Região Metropolitana de Salvador.

(relatorio completo arquivado no PDA)

Pontos Fortes: a) Disseminação de conhecimento e partilha de boas práticas - o Conselho Gestor é estimulado a atuar, influenciar, propor, e participar das discussões para elaboração dos projetos a 

serem instalados na APA, contribuindo  efetivamente para a sua gestão; b) Fortalecimento do Conselho Gestor da APA Joanes-Ipitanga – o Conselho Gestor tem se constituído como um facilitador de 

discussões e de validação de ações, trazendo um discurso qualificado e proporcionando ganhos e interlocuções na sua área de competência e gestão; c) Identificação das prioridades de ação para o 

que o Conselho Gestor possa revisar, aperfeiçoar e implementar seu plano de trabalho com efetividade.

Pontos Fracos: Não identificamos pontos fracos nesta ação.

4

Consórcios Públicos 

Intermunicipais

Consórcios Públicos Intermunicipais - O Programa de Gestão Ambiental Compartilhada – GAC apóia o processo de organização e ampliação da capacidade dos municípios para a gestão 

ambiental, tendo em vista a estruturação e implementação do Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA). Para equacionar dificuldades localizadas na estrutura, recursos técnicos e financeiros, que 

individualmente os municípios não conseguem superar, estrategicamente a SEMA/INEMA estimularam a formação de Consórcios Públicos Intermunicipais, firmando Convênios de Cooperação Técnica 

e Financeira, com o propósito de fortalecer os processos e práticas participativas e compartilhadas entre os municípios e a superação dessas dificuldades localizadas.

Além da otimização do uso dos recursos técnicos e materiais e da partilha de atividades para superar as fragilidades locais, a estrutura do consórcio permite a adoção de uma área geográfica mais 

adequada para gestão ambiental, considerando-se também que os elementos naturais não obedecem às fronteiras políticas e que as afinidades culturais e econômicas entre cidades próximas são 

fatores que facilitam o compartilhamento das práticas. 

Os municípios utilizam a estrutura e o corpo técnico do consórcio para exercerem as atividades de processos de licenciamento, fiscalização ambiental, aprovação da localização de reserva legal das 

propriedades cadastradas no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais - CEFIR, localizadas em seus territórios. Além disso, os consórcios passam a usufruir dos benefícios da descentralização do 

Sistema estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos - SEIA para os municípios. 

Na formalização do convênio entre a SEMA e os Consórcios, formado por vários municípios, além dos equipamentos e veículos, é firmado um Plano de Trabalho detalhando as ações, atividades, 

metas, indicadores e cronograma de execução e previsão de aplicação dos recursos. A título de contrapartida local, a SEMA subsidia a contratação e capacitação da equipe técnica formada de 3 a 5 

especialistas 04  especialistas em gestão ambiental por consorcio. Até a presente data foram firmados 08 consórcios territoriais contemplando diretamente 99 municípios.

Pontos Fortes: a) Estratégia de formação de consórcios públicos intermunicipais para equacionar as dificuldades localizadas na estrutura, recursos técnicos e financeiros dos municípios para a 

efetiva gestão ambiental, que individualmente os mesmos não conseguem superar; b) Otimização do uso dos recursos públicos e a partilha de boas práticas.

“Lessons are generalizations based on implementation experiences with projects, programs or policies that abstract from specific circumstances  to broader situations and that highlight strengths or weaknesses. They should be: self standing, clear, prescriptive and should provide 

guidance for future.”
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ATUALIZADO EM:  28.11.2014

ATUALIZAÇÃO: Out/ 2014 - Oficio Nº 61/2014-PDA

ATUALIZADO POR: UEP do  PDA

APROVADO: CBR Nº 4121/2014 DE 28.11.2014

COMPONENTE I: MELHORIA DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SEMA 4.400.000          3.200.000         7.600.000         

I.1 - Adequação dos procedimentos e normatização dos processos organizacionais e de 

gestão
987.000             1.607.794         2.594.794         

I.1.1 - Gestão do conhecimento e capacitação dos servidores SEMA e INEMA. 630.000             1.607.794         2.237.794         

I.1.1.1 - Programa de capacitação e aprimoramento de competências, vinculado aos 

resultados organizacionais.
CONSULTORIA

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

(Lei.8.666/93)

EX-POST -       100 dez-12 dez-14
 ADJUDICADO

PRISM Nº BR 10432 
-                      1.607.794            1.607.794            

I.1.1.2 - Gestão do conhecimento  30.000                 -                      30.000                 

I.1.1.2.1 - Apoio o Desenvolvimento do programa de  Gestão do Conhecimento CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      jul-14 dez-14
 ADJUDICADO

PRISM Nº BR 10609 
30.000                 -                      30.000                 

I.1.1.3 - Estruturar e implementar o Ambiente Virtual de Aprendizagem - Educação a 

Distância
CONSULTORIA SBQC EX-ANTE 100 -      nov-14 mar-16 PENDENTE 600.000               -                      600.000               

I.1.2 - Estruturação do marco legal e de gestão ambiental. 357.000             -                    357.000             

I.1.2.1 - Apoio Técnico para a Estruturação do Marco Legal de gestão ambiental.  CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      mai-13 out-13
 ADJUDICADO / CONCLUIDO

PRISM Nº BR 10204 
32.784                 -                      32.784                 

I.1.2.2 - Apoio Técnico para Estruturação do Marco Legal de Gestão de Recursos Hídricos CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      mai-13 out-13
 ADJUDICADO / CONCLUIDO

PRISM Nº BR 10205 
32.784                 -                      32.784                 

I.1.2.3 - Adequação dos Procedimentos Administrativos e Organizacionais da SEMA CONSULTORIA SBQC EX-POST 100 -      fev-15 mar-16 PENDENTE 291.432               -                      291.432               

I.2 - Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos 

Hídricos - SEIA
2.321.808          1.087.206         3.409.014         

I.2.1 - Desenvolvimento do Sistema SEIA (inclui manutenção) CONSULTORIA SBQC EX-ANTE 53 47 fev-14 mar-16 EM PROCESSO 2.081.808             1.087.206            3.169.014            

I.2.2 - Módulo de Apoio a Decisão Ambiental CONSULTORIA SQC EX-POST 100 -      abr-15 mar-16 PENDENTE 100.000               -                      100.000               

I.2.3 - Apoio tecnico em Tecnologia de Informação para evolução do SEIA CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      nov-13 mai-15
 ADJUDICADO

PRISM Nº BR 10431 
70.000                 -                      70.000                 

I.2.4 - Apoio Técnico em desenvolvimento de software para o SEIA CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      nov-13 jun-15
 ADJUDICADO

PRISM Nº BR 10556 
70.000                 -                      70.000                 

I.3 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental Compartilhada - GAC 800.000             435.000             1.235.000         

I.3.1 - Aperfeiçoamento da estruturação e consolidação do programa GAC CONSULTORIA SBQC EX-ANTE 65 35 abr-14 jul-15 EM PROCESSO 400.000               220.000               620.000               

I.3.2.- Apoio/assistência técnica aos municipios e consorcios CONSULTORIA SBQC EX-ANTE 100 -      fev-15 mar-16 PENDENTE 371.516               -                      371.516               

I.3.3 - Apoio técnico para o planejamento GAC CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      jul-13 nov-13
 ADJUDICADO / CONCLUIDO

PRISM Nº BR 10354 
28.484                 -                      28.484                 

I.3.4 - Equipar Unidades Ambientais dos municipios e consorcios BENS REGISTRO DE PREÇO EX-POST -       100 jul-13 out-15

 ADJUDICADO /

 EM ANDAMENTO

PRISM Nºs BR 10434, BRB 

2435, BRB 2438 e BRB 2437 

-                      215.000               215.000               

I.3.5 - Seminário de Encontro com Consórcios SERVIÇOS
CONCORRENCIA 

PÚBLICA (Lei.8.666/93)
EX-POST -       100 N/A N/A

 ADJUDICADO /

CONCLUIDO

PRISM Nº BR 10651 

-                      7.282                   7.282                   

DATAS ESTIMADAS

STATUS

CUSTO ESTIMADO (US$)

BID 

(%)

SEMA

 (%)

PUBLICAÇÃO DO 

ANUNCIO

TERMINO  

CONTRATO
BID SEMA TOTAL

FONTE

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DA BAHIA

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 2295/OC-BR

PLANO DE AQUISIÇÃO 

BRASIL: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DA BAHIA

(2295/OC-BR)
CATEGORIA

METODO DE 

AQUISIÇÃO
REVISÃO
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Reserva de contigência do Componente I 291.192             70.000               361.192             

COMPONENTE II: INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL AOS PROCESSOS DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ÁREAS PROTEGIDAS
4.600.000          3.000.000         7.600.000         

II.1 - Desenvolvimento e implantação de gestão integral nas áreas de proteção de 

mananciais da RMS
2.039.820          100.000             2.139.820         

II.1.1 -  Equipamentos para  Monitoramento da qualidade da água dos reservatórios 

que abastecem Salvador e RMS )
BENS PREGÃO EX-POST 89 11 set-14 mar-16 EM PROCESSO 831.404             100.000             931.404             

II.1.2 - Sistema de cobertura de outorga de água dos reservatórios da RMS (Pedra 

do Cavalo, Joanes-Ipitanga e Cobre-São Bartolomeu)
690.000             -                    690.000             

II.1.2.1 - Aprimoramento dos procedimentos para a análise dos pleitos de outorga CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      abr-14 fev-15
 ADJUDICADO

PRISM Nº BR10611 
60.000                 -                      60.000                 

II.1.2.2 - Atualização dos balanços hidricos das bacias hidrograficas Joanes, Ipitanga, 

Cobre e Leste. 
CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      abr-14 fev-15

 ADJUDICADO

PRISM Nº BR10610 
60.000                 -                      60.000                 

II.1.2.3 - Adaptação de sistema de balanço hídrico CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      abr-14 mar-15
 ADJUDICADO

PRISM Nº BR10685 
60.000                 -                      60.000                 

II.1.2.4 - Ottocodificação das Bacias da RPGA do Leste CONSULTORIA SQC EX-POST 100 -      mai-14 mai-15
 ADJUDICADO

PRISM Nº BR 10681 
30.000                 -                      30.000                 

II.1.2.5 - Sistematização, inserção no sistema de balanço hídrico e validação em campo 

dos dados de outorgas concedidas nas Bacias Joanes, Ipitanga, da RPGA do Leste  e 

Cobre

CONSULTORIA SQC EX-POST 100 -      fev-15 dez-15 PENDENTE 200.000               -                      200.000               

II.1.2.6 - Avaliação da Hidrologia dos Reservatórios Ipitanga I e II e Cobre CONSULTORIA SQC EX-POST 100 -      fev-15 dez-15 PENDENTE 110.000               -                      110.000               

II.1.2.7 - Avaliação da Hidrologia do Reservatório de Pedra do Cavalo CONSULTORIA SQC EX-POST 100 -      fev-15 dez-15 PENDENTE 170.000               -                      170.000               

II.1.3 - Projetos demonstrativos  de restauração florestal nas áreas da APA  Pedra 

do Cavalo.
518.416             -                    518.416             

II.1.3.1 - Projetos demonstrativos  de restauração florestal nas áreas da APA  Pedra do 

Cavalo
SERVIÇOS CP EX-POST 100 -      fev-15 mar-16 EM PROCESSO 488.416               -                      488.416               

II.1.3.2 - Apoio aos Projetos demonstrativos de restauração florestal CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      fev-15 mar-16 EM PROCESSO 30.000                 -                      30.000                 

II.2 - Infra-estrutura e intrumentação de unidades descentralizadas 1.000.000          -                    1.000.000         

II.2.1 - Infra estrutura e equipamentos (Feira de Santana e Itabuna) 600.000               -                      600.000               

II.2.1.1 - Reforma e readequação da Unidade de Feira de Santana OBRA CP EX-ANTE 100 -      fev-15 out-15 EM PROCESSO 170.000               -                      170.000               

II.2.1.2 - Fiscal de obra Unidade de Feira de Santana CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      fev-15 out-15 EM PROCESSO 15.000                 -                      15.000                 

II.2.1.5 - Equipamentos BENS PREGÃO EX-POST 100 -      abr-14 out-14 EM PROCESSO 175.000               -                      175.000               

II.2.1.6 - Veiculos BENS PREGÃO EX-POST 100 -      mai-14 out-14

 ADJUDICADO /

 EM ANDAMENTO

PRISM Nºs BR 2513 e BR 2514 

240.000               -                      240.000               

II.2.2 - Equipamentos de video Conferencia (Inema / Sema e regionais) BENS PREGÃO EX-POST 100 -      fev-15 out-15 EM PROCESSO 400.000               -                      400.000               

II.3 - Mapeamento da Cobertura Vegetal 70.000               2.900.000         2.970.000         

II.3.1 - Execução do Mapeamento da Cobertura Vegetal CONSULTORIA
CONCORRENCIA 

PÚBLICA (Lei.8.666/93)
EX-POST -       100 out-12 jan-15

  ADJUDICADO /

 PRISM Nº BR 10435 
-                      2.400.000            2.400.000            

II.3.2 - Validação do Mapeamento da Cobertura Vegetal CONSULTORIA
CONCORRENCIA 

PÚBLICA (Lei.8.666/93)
EX-POST -       100 ago-14 fev-16 EM PROCESSO -                      500.000               500.000               

II.3.3 - Apoio a validação da classificação temática do mapeamento de cobertura vegetal CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      jan-15 dez-15 PENDENTE 70.000                 -                      70.000                 
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II.4 - Desenvolvimento e implantação do Plano de Revitalização da Bacia do  Rio 

Cachoeira                                                       
1.350.000          -                    1.350.000         

II.4.1 - Coordenação das atividades do Plano de Revitalização CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      out-13 mai-15

 ADJUDICADO /

RECISSÃO AMIGAVEL

PRISM Nº BR 10430
49.883                 -                      49.883                 

II.4.1 - Coordenação das atividades do Plano de Revitalização CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      out-13 mai-15  PENDENTE 106.117               -                      106.117               

II.4.2 – Elaboração de um Planejamento Estratégico para Revitalização Ambiental da bacia do 

Rio Cachoeira
CONSULTORIA SBQC EX-ANTE 100 -      fev-15 mar-16 PENDENTE 494.000               -                      494.000               

II.4.3 – Diagnostico ambiental local e cadastro no CEFIR de propriedades rurais localizadas em 

áreas prioritárias para conservação na bacia do Rio Cachoeira
CONSULTORIA SBMC EX-ANTE 100 -      abr-14 abr-15 EM PROCESSO 200.000               -                      200.000               

II.4.4 –  Instalação de projetos demonstrativos de restauração florestal SERVIÇOS CP EX-POST 100 fev-15 mar-16 PENDENTE 500.000               -                      500.000               

Reserva de contigência do Componente II 140.180             -                    140.180             

COMPONENTE III: MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E AUDITORIAS 100.000             -                    100.000             

III.1 - Pesquisas de opinião e Estruturação da Linha de Base CANCELADO -                      -                      -                      

III.2 - Sistemática de Monitoramento e Avaliação do Programa CONSULTORIA SQC EX-POST 100 -      ago-13 jan-15
 ADJUDICADO

PRISM Nº BR 10433 
100.000               -                      100.000               

III.3 - Auditorias Governo do Estado da Bahia (TCE) -                      -                      -                      

COMPONENTE IV: ADMINISTRAÇÃO / GESTÃO DO PROJETO 900.000             500.000             1.400.000         

IV.1 - Apoio técnico e fiduciário a UEP CONSULTORIA CI EX-ANTE 100 -      jan-15 jun-16

 ADJUDICADO

PRISM Nºs 10351,10352 e 

103536 

785.968               500.000               1.285.968            

IV.2 - Apoio técnico e fiduciário a UEP CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      fev-15 jun-16  PENDENTE 100.000               500.000               600.000               

Intermediação de Mão de Obra para UEP (GERENCIADORA) CANCELADO

IV.2 - Atualização e consolidação dos documentos pós-Missão de Arranque CONSULTORIA CI EX-POST 100 -      mai-13 out-13
 ADJUDICADO / CONCLUIDO

PRISM Nº 10203 
14.032                 -                      14.032                 

 TOTAL 10.000.000        6.700.000         16.700.000       

 

Notas:

Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; 

CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBMC: 

Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação 

Direta; CI: Consultor Individual. CV: Convênio (b) Lei 8.666: C: Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; 

PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação 

Direta.

(2) Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post  

(3) Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C)

(4) Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA

(5) Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA

(6) Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA

(7) Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em 

folha anexa.
(8) Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas (com processos 

abertos)

OBS. Os itens abaixo foram cancelados e, portanto, não se encontram mencionados.

I.1.1.2.2 - Desenvolvimento do programa de  Gestão do Conhecimento

I.1.2.4 -  Aperfeiçoamento e Normatização dos Processos de Gestão Ambiental, Recursos 

Hídricos

I.1.2.5 -  Modelagem dos processos finalísticos de controle ambiental

I.1.2.6 Apoio técnico para finalização das propostas dos regimentos internos da SEMA e INEMA

II.2.1.3 - Readequação do Escritorio de Joanes Ipitanga

II.2.1.4 - Readequação da Unidade de Itabuna
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BID Local Total
 

$569.452,00 = Saldo do FR no 01/01 do ano= Saldo do FR no 01/01 do ano

Janeiro $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $569.452,00
Fevereiro $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $569.452,00

Março $92.000,00 $0,00 $92.000,00 $0,00 $477.452,00
Abril $29.000,00 $0,00 $29.000,00 $0,00 $448.452,00
Maio $166.000,00 $0,00 $166.000,00 $0,00 $282.452,00
Junho $519.000,00 $0,00 $519.000,00 $0,00 -$236.548,00
Julho $195.600,00 $0,00 $195.600,00 $0,00 -$432.148,00

Agosto $195.600,00 $0,00 $195.600,00 $0,00 -$627.748,00
Setembro $216.000,00 $0,00 $216.000,00 $0,00 -$843.748,00
Outubro $195.600,00 $0,00 $195.600,00 $0,00 -$1.039.348,00

Novembro $195.600,00 $0,00 $195.600,00 $0,00 -$1.234.948,00
Dezembro $195.600,00 $0,00 $195.600,00 $0,00 -$1.430.548,00

Total Anual $2.000.000,00 $0,00 $2.000.000,00 $0,00

DEFINICOES: Gastos = pagamentos realizados pela UEP, para pagar contratos e outras despesas do Programa
Desembolsos = transferencias de recursos do BID para SEFAZ, para deposito no Fundo Rotativo do Programa

(*) Os valores estimados de transferencias para repor o Fundo Rotativo (FR) que seriam necessarios para o 

Programa tiver en todos os momento os recursos necessarios para pagar os gastos antecipados, sempre 

observando o limite max. do Fundo Rotativo (10%)

10 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS E DESEMBOLSOS - PMR
Por favor, preencher os campos em amarelo (os outros se ajustam automaticamente)

Ano 2014

Meses

Gastos Previstos por mes Previsao de 

Desembolsos 

(*)

Saldo Fundo 

Rotativo 

(estimado, fim do 

mês )


