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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$) 6.800.000,00

Prazo de amortização (meses) 246

Valor total do projeto (US$) 16.800.000,00

Data original de expiração do desembolso 27/jun/16

Data atual do último desembolso 27/abr/18

Extensão acumulada (meses) 0

Valor desembolsado do empréstimo (US$) 3.358.700,00

% desembolsado do empréstimo 34%

Valor reconhecida da contrapartida (US$) 1.769.016,75

% reconhecida da contrapartida 26%

Execução desde a aprovação (meses) 77 meses

Execução desde a assinatura do contrato (meses) 48 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

(INE/RND).

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 21/jul/16

Data do último relatório 28/fev/16

Data da última visita de supervisão 27/ago/15

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



Pressupostos

Valor Ano Planejado
Real 

2016 (1)

(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 40.166

Sistema Estadual de Informações 

Ambientais e Recursos Hídricos  

do Estado (SEIA); Cadastro 

Estadual de  Imóveis Rurais 

(CEFIR); e o Sistema de 

monitoramento e avaliação do 

PDA.

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

RL sujeitas a processos de degradação que estão com 

planos de recuperação apresentados 

ha
261,05 2013 12.730 13.277

Sistema de Informação Ambiental 

do Estado (SEIA) e o Sistema de 

monitoramento e avaliação do 

PDA 

Valor Ano Planejado
Real 

2015 (2)

Propriedades rurais em processo de regularização 

ambiental (CEFIR)

% 15 2013 90 100
SEIA e Sistema de monitoramento 

e avaliação do Programa 

Valor Ano Planejado
Real 

2016 (1)

% de permissões e licenças processadas dentro dos 

prazos estabelecidos
 % 64,14 2013 100 70

SEIA e Sistema de monitoramento 

e avaliação

Valor Ano Planejado
Real 

2016 (1)

% dos processos administrativos e finalísticos da SEMA e 

INEMA executados sob um  único sistema integrado de 

informação e gestão ambiental

% 13,64 2013 100 100
Sistemas de Informação da SEMA 

/ INEMA: SEIA.

A partir de 2015 esse indicador passou a ser 100% (cem por cento), visto 

que os processos finalisticos estão sendo formados em um único sistema 

(SEIA).

Todos os atos administrativos necessários à regularização ambiental de 

atividade ou empreendimento devem ser solicitados no mesmo 

requerimento no SEIA. 

É possível solicitar: Renovação ou alteração de licença ambiental; 

Renovação, alteração ou cancelamento de outorga  de uso da água; 

Prorrogação de prazo de validade de atos administrativos  do INEMA; 

Revisão de Condicionantes; Novas licenças; autorizações, outorgas de uso 

da água e atos de florestais; Alteração de razão social e transferência de 

titularidade.

Em 2014 identificados 70,36%.

Em  2015 o quantitativo foi de 1.885 processos e 2.040 atos. 

No período de janeiro a junho de 2016 foram formados no SEIA 1.354  

processos que perfazem um total de 1.470 atos referentes a licença 

ambiental, florestal e outorga do uso de água.

Fonte: SEIA.

Observações

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.

Em 2014 identificadas 811,86 ha. 

Em 20125.2 identificados 7798,77 ha.

Em 2016.1 identificados 13.276 ha, sendo:

APA Pedra do Cavalo:  Reserva Legal (RL) 610,99 ha,

 Área de Preservação Permanente (APP) 73,99 ha,

 sub total 684,97 ha;

APA Joanes-Ipitanga:  Reserva Legal (RL) 379,97 ha,

 Área de Preservação Permanente (APP) 136,04 ha,

 sub total 516,00 ha;

APA Cobre São Bartolomeu: Reserva Legal (RL) 20,20 ha,

 Área de Preservação Permanente (APP) 10,06 ha,

 sub total 30,26 ha;

APA Lagoa Encantada Rio Almada: Reserva Legal (RL) 2.775,88 ha

 Área de Preservação Permanente (APP) 871,56 ha,

 sub total 3.647,44 ha;

RPGA Leste -Bacia do Rio Cachoeira: Reserva Legal (RL), 6.397,81 ha,  Área 

de Preservação Permanente (APP) 2.000,35 ha, 

 sub total 8.398,16 ha.

Meios de Verificação

Valores verificados correspondem as áreas  das  APA: Lago Pedra do Cavalo,  

Joanes-Ipitanga; Lagoa Encantada e Bacia do Cobre/São Bartolomeu e 

RPGA do Leste- Rio Cachoeira.

Em 2014 identificados 6.303,48 ha.

Em 2015.1 identificados 7.793,06 ha.

Em 2015.2 identificados 24.519,69 ha.

Em 2016.1 identificados 40.166,46 ha, sendo:

- APA Pedra do Cavalo: Reserva Legal (RL) 3.342,76 ha,

 Área de Preservação Permanente (APP) 460,07 ha,

 sub total 3.802,83 ha;

- APA Joanes-Ipitanga:  Reserva Legal (RL) 3.464,95 ha,

 Área de Preservação Permanente (APP) 947,98 ha,

 sub total 4.412,93 ha;

- APA Cobre São Bartolomeu: Reserva Legal (RL) 192,58 ha,

 Área de Preservação Permanente (APP) 102,08 ha,

 sub total 294,66 ha;

- APA Lagoa Encantada Rio Almada: Reserva Legal (RL), 16,968,46,  Área 

de Preservação Permanente (APP) 2.627,66 ha,  sub total 19.596,13 ha;

- RPGA Leste -Bacia do Rio Cachoeira Reserva Legal (RL) 9.626,16 ha,  Área 

de Preservação Permanente (APP) 2.433,75 ha,  sub total 12.059,91 ha.

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 Programa 2018

Meios de Verificação Observações

ObservaçõesIndicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Programa 2016

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.

A verificação do indicador é o quantitativo de propriedades rurais em 

processo de regularização ambiental cadastradas no CEFIR.

Em 2014 foram identificadas 267 propriedades cadastradas no CEFIR, a este 

valor soma-se 248 propriedades cadastradas no período de janeiro a junho 

de 2015.

Em 2015 cadastradas 1073 propriedades rurais.  

Em 2016.1 cadastradas 2.610 propriedades rurais.  

sendo:

APA Lago de Pedra do Cavalo  1.182 propriedades;  APA Joanes-Ipitanga 

314 propriedades; APA Cobre São Bartolomeu 38 propriedades; APA Lagoa 

Encantada Rio Almada 447 propriedades; RPGA Leste -Bacia do Rio 

Cachoeira 629 propriedades.

Ressalta-se que 308 propriedades rurais cadastradas na RPGA Leste -Bacia 

do Rio Cachoeira foram com Recurso do BID, contrato PDA 04/2015 - 

Diagnóstico ambiental local e cadastro no CEFIR de propriedades rurais 

localizadas em áreas prioritárias para conservação na bacia do Rio Cachoeira 

(Status: Contrato concluído em  16/05/2016).

2.2 RESULTADOS

Resultados Observações

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

RESULTADO 1

A verificação deste indicador será por amostragem. Foram  analisados 

processos dos seguintes atos: (i) Licença Ambiental por Adesão e 

Compromisso (LAC); (ii) Licença Unificada (LU); (iii) Licença Prévia (LP); (iv) 

Licença de Alteração (LA); (v) Licença de Instalação (LI); e (vi) Licença de 

Operação (LO). 

Em 2014 identificados 41% dentro dos prazos estabelecidos.

Em 2015 Identificados no SEIA 157 processos dos quais  97  foram 

concluídos  dentro do prazo legal (62%). 

Foram analisados 108 (cento e oito) processos dos quais 70,42% foram 

concluídos dentro do prazo legal, sendo a média de 21 (vinte e um) dias da 

abertura do processo licitatório até a sua conclusão.

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Programa 2018

 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

OBS.. ATUALIZAÇÕES  EM VERMELHO 

2.1 IMPACTOS

Impactos 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)”.

Meios de Verificação

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Programa 2018



Valor Ano Planejado
Real 

2016 (1)

Número de municípios que exercem  sua competência 

para emitir atos autorizativos e de controle ambiental 

local

Município 76 2013 176 255

Coordenação do Programa de 

Gestão Ambiental Compartilhada 

(GAC)

Valor Ano Planejado
Real 

2016 (1)

% de beneficiários “plenamente satisfeitos”  com os 

serviços de licenciamento, permissões e autorizações de 

uso de recursos hídricos

 % 4,79 2013 7,19 6

% de beneficiários “extremamente insatisfeitos” com os 

serviços de licenciamento, permissões e autorizações de 

uso de recursos hídricos

 % 21,41 2013 10.71 3

Valor Ano Planejado
Real 

2016 (1)

% das atividades potencialmente poluidoras de recursos 

hídricos nas áreas priorizadas do programa sob controle 

ambiental  
 %

            100

Sistema de Informação Prohidros; 

SEIA; Sistema de monitoramento 

e avaliação; 

Valor Ano Planejado
Real 

2016 (1)

% de redução no tempo médio entre registro e resposta 

às denúncias
% 2012 50 30 Cerberus 

Valor Ano Planejado
Real 

2016 (1)

Planejamentos orçamentários (PPA) que incorporam os 

projetos e ações estratégicas de gestão ambiental nas 

áreas protegidas priorizadas do Programa

 Número 1 2013 1 2
Plano Plurianual (PPA) e Sistema 

de monitoramento e avaliação

 O INEMA realiza sistematicamente pesquisa de satisfação, em formato 

padronizado, com o objetivo de estabelecer o grau de satisfação dos 

cidadãos em relação aos serviços prestados pelo INEMA. 

 Os beneficiários são investidores e empresários que solicitam licenças, 

permissões e autorizações.

Em 2015 o percentual de de beneficiários “plenamente satisfeitos”   foi de 

13%; e beneficiários “extremamente insatisfeitos”  6%.

Observações

Observações

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Programa 2018

Meios de Verificação Observações

Indicador
 Unidade de 

Medida 

 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Programa 2018

Meios de Verificação

Pesquisa de Satisfação com 

Cidadãos, realizada pela 

Coordenação de Assuntos 

Estratégicos do INEMA (COAES / 

INEMA) 

 Os projetos e ações prioritárias da gestão ambiental nas áreas protegidas 

do PDA atualmente estão incluídas de forma geral no PPA vigente (2016-

2019),  no Programa 207 – Meio Ambiental e Sustentabilidade e Prgrama  

218 - Gestão Participativa. 

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

Indicador
 Unidade de 

Medida 

Linha de base Final do Programa 2018

Meios de Verificação Observações

Valor Base 2012:  Processos de denúncia: 96,49 dias (desvio padrão: 117,83 

dias).

Valor Meta 2016: Processos de denúncia: 47,75 dias [redução de 50%]

2014/1 tempo médio de tramitação 47 dias (desvio padrão: 45,13) e o 

percentual de  redução do tempo médio entre registro e resposta foi 48,7

Em 2014/2  o percentual de redução do tempo médio entre registro e 

resposta foi  48,7%.

Em 2015/1 o percentual de redução do tempo médio entre registro e 

resposta foi de 49%.

Em 2015/2 o percentual de redução do tempo médio entre registro e 

resposta foi de 70,47%

Em 2016/1, considerando a linha de base 29 dias, percentual de redução do 

tempo médio entre registro e resposta é de 29,86%.

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

RESULTADO 3

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.

Ref. Numero de processos de outorga do direito do uso da água por 

município nas áreas priorizadas do programa sob controle ambiental.

Em 2012  o número absoluto de  atividades potencialmente poluidoras sob 

controle foi de 383.  

Em 2014, em acordo com dados dos Sistema SEIA e PRHIDROS,  o número 

dessas atividades sob controle foi de 619.

A partir de 2015 os processos de outorgas são registrados exclusivamente 

no SEIA. 

Em 2015 o número dessas atividades sob controle foi 1.574.

Em 2016.1 foram identificados 527 (quinhentos e vinte e sete) processos de 

outorga, formados/registrados no SEIA. 

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

Indicador

Em 2014 identificados 207 municípios.

Em 2015 identificados 241 municípios.

Computados os municípios que declararam capacidade de exercem sua 

competência para emitir atos autorizativos de controle ambiental local, 

conforme definido na Lei Complementar 140/2011 e Resolução CEPRAM 

4.327/1

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 Programa 2018

Meios de Verificação Observações

Linha de base Final do Programa 2018

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 insatisfeitos” com os serviços de 

licenciamento, permissões e autorizações de uso de recursos hídricos.

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

em 



0 0

3. PRODUTOS - FISICOS

60

A 0 0

0 0

Produto 10.2: Área de APP no Alto Rio 

Cachoeira restaurada

 (Itens II.4.3, II.4.4 e II.4.5 do PA)

Ha P

0 0 1

A 0 0

1

0

 0 105 213

A 0 3 0

108

0

P

0

0 0 0 3

3

A 0 0 0

3

3

Produto 06: Sistemas de cobertura de 

outorga de água dos reservatórios da RMS 

implantado (Itens II.1.2  do PA - I.1.2.1; 

II.1.2.2; II.1.2.3; II.1.2.4; II.1.2.8; 

Sistemas P 0 0

0 40 60

103

1

14 38 51

25 40 21 100

0 0

0

1

291

1

3,150

A 0 0 0

0 1

A 0 0

0

2013 2014

500 950

53

2017

150

2018

A

99 521

200

0 1

A 0 1

500

0

0

0 0 0Produto 10.1: Plano estratégico de 

revitalização (com banco de projetos) 

para a bacia do Cachoeira elaborado

(Itens II.4.1 e II.4.2do PA)

Plano P

2011 2012

A

Produto 01.2: Mapa de conhecimentos 

essenciais para técnicos e gestores do 

Sistema SEMA elaborado

(Item I.1.1.2 do PA)

Mapa P

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

Item II.3.1 do PA 

Folhas

Produto 08: Unidades Ambientais 

descentralizadas em funcionamento

 (Itens II.2  do PA) - (II.2.1.1.; II.2.1.2.; 

II.2.1.5; II.2.1.6; II.2.2.)

Unidades P

Produto 07: Projetos pilotos de 

restauração florestal nas áreas protegidas 

da Região metropolitana de Salvador 

(Itens II.1.3.1 e II.1.3.2  do PA)

Projetos pilotos P

4 4

A 0

Produto 04.3: Municípios com Unidades 

Ambientais equipadas

(Item I.3.4 do PA)

Municípios P

103A

A 0 1 0

1Produto 04.4: Metodologia para inserção 

da gestão ambiental consorciada 

desenvolvida (itens I.3.1 e I.3.3  do PA)

Metodologia P

1

103

Produto 04.1: Pessoas capacitadas no 

Sistema de Gestão Ambiental 

Compartilhada (GAC)

(existe meta física, mas o recurso está  no 

Produto 01.1)

Pessoas P

300

100

A 50 100 150

50 100 150 300

Produto 04.2: Municípios que tem 

recebido assistência técnica por meio do 

Programa

 (I.2.2.1;I.2.2.2, I.3.2 e I.3.5; I.2.2.3; 

I.2.2.4 do PA))

Municípios P

Produto 02: Sistema Integral de processos 

de controle ambiental e licenciamento 

implantado 

(itens I.1.2.1; I.1.2.1; I.1.3.3 e I.4 do PA) 

Sistema P

A

OBS.: ATUALIZAÇÕES  EM VERMELHO 

Produto 03: Pontos de funções para o 

funcionamento do SEIA implantados

(Itens I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.2.5, I.2.6 e 

I.2.7 do PA)

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

(presencial e EaD - itens I.1.1.1 e I.1.1.3 

do PA )

Pessoas P 100

Produto Unidade Medida

0

1

2,650

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 implantadas

(itens II.1.1 do PA e II.1.2.11)

Redes P 0 3 3

A 0

6

3 0

Realizados remanejamentos e/ou reforço de algumas metas do Programa PDA- Bahia. Entre as razões para o remanejamento e/ou reforço das metas, destacam-se: (i) a prorrogação do prazo 

para o último desembolso do Programa de 27 de junho de 2016 para 27 de abril de 2018, (ii) o fato que  a preparação dos Termos de Referência e/ou especificações técnicas, exigiu um prazo 

maior para o aprofundamento dos debates relativos às questões técnicas para definição do escopo, atividades e produtos; (iii) a significativa valorização do dólar. 

Vide comentários inseridos nas células respectivas de cada meta remanejada e /ou reforçada.

1

Produto 09.2: Relatório de Validação do 

Mapeamento da Cobertura vegetal da 

Mata Atlântica concluído

(Item II.3.2 do PA)

Relatório P

Título Componente: OUTROS

0

1

0 60

A



371 235 126

210

3.1. PRODUTOS - FINANCEIROS (CUSTOS)

OBS.: ATUALIZAÇÕES  EM VERMELHO [P = planejado; A = realizado]

Custos

(US$ 000)

Produtos Custo Total US$ 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Progresso 

até a Data
2017

0

A 0 17 11

P 25

0

0

2018

0

0

Título Componente: SECRETARIA DO MEDIO AMBIENTE (SEMA) FORTALECIDA

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 )

Produto 02: Sistema Integral de processos de 

controle ambiental e licenciamento implantado 

(itens I.1.2.1;I.1.2.2; I.1.2.3 e I.4 do PA) 

1548 P 140 30 1010

Produto 01.2: Mapa de conhecimentos essenciais 

para técnicos e gestores do Sistema SEMA 

elaborado  (Item I.1.1.2 do PA)

29 30 13

1149

A 66 0 153 484

180 0

1252

A 0 65 57

P 250

50

1929 0

Produto 04.1: Pessoas capacitadas no Sistema de 

Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) (existe 

meta física, mas o recurso está  no Produto 01.1)

0 P 100 0 0

Produto 03: Pontos de funções para o 

funcionamento do SEIA implantados (Itens I.2.1, 

I.2.3, I.2.4, I.2.5, I.2.6 e I.2.7 I.2.8; 

I.2.9;I.2.10;.I.2.11 do PA) 

3304 212 449

0

A 0 0 0 0

0 0

A 0 6 0

P

146

611 0 0

Produto 04.3: Municípios com Unidades 

Ambientais equipadas (Item I.3.4 do PA)

128 P 198 334 0

Produto 04.2: Municípios que tem recebido 

assistência técnica por meio do Programa (itens 

I.2.2.1;I.2.2.2, I.3.2 e I.3.5; I.2.2.3; I.2.2.4 do 

PA)

617 0 0

0

A 0 123 5 0

0 0

A 28 0 370

P

0 0 448 448

130 207 0

0   

0 0

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 priorizadas modernizadas e 

implantadas (itens II.1.1 do PA e II.1.2.11 )

1148 P

Produto 07: Projetos pilotos de restauração 

florestal nas áreas protegidas da Região 

metropolitana de Salvador executados (itens 

II.1.3.1 e II.1.3.2  do PA)

230 P 0 0 138 161

A 0 0 0 0

Produto 06: Sistemas de cobertura de outorga de 

água dos reservatórios da RMS implantado - itens 

II.1.2  do PA - ( II.1.2.1; II.1.2.2; II.1.2.3; 

II.1.2.4; II.1.2.8; II.1.2.9; II.1.2.10)

1243

A

589

A 0 53 35

P 413

45

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 (Item II.3.1 do PA)

2400 P 227 800 150

Produto 08: Unidades Ambientais 

descentralizadas em funcionamento Itens II.2  do 

PA) - (II.2.1.1.; II.2.1.2.; II.2.1.5; II.2.1.6; 

II.2.2.)

677 900 373

900

A 0 113 217 0

Produto 09.2: Relatório de Validação do 

Mapeamento da Cobertura vegetal da Mata 

Atlântica concluído (Item II.3.2 do PA)

500 115 0 300

A 0 0 0

P 0

0

200 0

125

A 0 3

Produto 10.1: Plano estratégico de revitalização 

(com banco de projetos) para a bacia do 

Cachoeira elaborado (Itens II.4.1 e II.4.2 do PA)

471 P 0 0 0 295 0

51 0

0

95

0 0399

465 281

A 140 201 213 60

0 76

125 150 323

A 0

P

Monitoramento, Avaliação e Auditorias 200 P 0 100 0 8

A 0 170 12 14

A 0 0

P 0

0 0

Total 16800 P 0 0 2230

Reserva de contigência (Componente I, II e IV) 912

1490

3965 3997 7259

A 0

Produto 04.4: Metodologia para inserção da 

gestão ambiental consorciada desenvolvida  (itens 

I.3.1 e I.3.3  do PA)

399

731 700

A

69

0 77 85 19

P 50 150 111 480 600

1366 P 150 390 200 380

A 170

P 273 280519

0

0

0

0

0

40 130

0

1170

Título Componente: OUTROS

Administração/ Gestão do Programa

Produto 10.2: Área de APP no Alto Rio Cachoeira 

restaurada (Itens II.4.3, II.4.4 e II.4.5 do PA)

115

3

912

1031

7

0

4939

0 404 1248 1919

0 0 0

1230



RELATÓRIO DE PROGRESSO DO PROGRAMA

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

I.1.1.1 - Programa de capacitação e aprimoramento de competências, vinculado aos resultados organizacionais (FORMAR)  

(Contrato concluído). 

Produto 01.1: Pessoas da SEMA e INEMA capacitadas por meio do Programa.

Produto 04.1: Pessoas capacitadas no Sistema de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC).

Capacitadas (agentes públicos, servidores, técnicos, gestores, membros de órgãos colegiados e representantes da sociedade civil. 

Não alteramos o  número de capacitados  da sociedade civil no relatório (2015.2),  apesar de  no final do ano de  2015 terem 

sido registrados 950 pessoas da sociedade civil e   911 servidores capacitados desde o inicio do contrato.

O Produto 01.1-Pessoas da SEMA e INEMA capacitadas por meio do Programa  sofreu reforço de meta sendo acrescidas mais 150 pessoas 

para o ano de 2017 passando, portanto de 800 para 950.

Vale registrar que complementarmente está prevista a contratação da à modalidade Educação a Distância. A proposta pedagógica de 

criação dos cursos do programa deverá será elaborada de acordo com os cursos executados na modalidade presencial. 

Ou seja, a SEMA passa a contar com um programa integrado de formação continuada, estabelecido com o propósito de potencializar 

recursos e esforços nas modalidades presenciais e à distância, idealizados para ampliar e aprofundar competências e fomentar a cooperação 

de agentes públicos, servidores, técnicos, gestores, membros de órgãos colegiados e demais representantes da sociedade civil com atuação 

na área ambiental (Programa Estadual de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FORMAR).

O Programa oferta cursos de formação inicial e continuada, 

abrangendo a temática de gestão ambiental e de recursos 

hídricos.

Realizado o aditamento de prazo no contrato 043/2012 por  um  

período de 12 (doze) meses (05/12/2014 a 04/06/2016). 

Diretoria de Estudos 

Avançados e Meio 

Ambiente (DEAMA/SEMA) 

-  Kitty Tavares (Diretora)

950 pessoas (servidores 

da SEMA/INEMA) 

capacitadas.

Produto 01.1

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

300 pessoas (agentes 

municipais) no GAC. 

Produto 04.1 

954 servidores  

capacitados da SEMA/ 

INEMA.

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

300 pessoas (agentes 

municipais) no GAC. 

I.1.1.3 - Programa de Aperfeiçoamento e capacitação em EaD  

Em licitação - (Processo em fase final de licitação - negociação ao Contrato).  

Produto 01.1: Pessoas da SEMA e INEMA capacitadas por meio do Programa

Produto 04.1: Pessoas capacitadas no Sistema de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC)

A preparação dos Termos de Referência  exigiu um aprofundamento dos 

debates relativos às questões  técnicas para definição do escopo, atividades e 

produtos. Em 31/07/2015 foi publicada a Manifestação de Interesse.   

(Processo em fase final de licitação - negociação ao Contrato).  

Elaborar, desenvolver e implementar o Programa de Capacitação 

e Aperfeiçoamento, na modalidade de Educação à Distância 

(EaD), com a finalidade de contribuir para a qualificação, 

capacitação e aperfeiçoamento de servidores, técnicos, gestores 

e demais agentes públicos que atuam na área socioambiental no 

Estado da Bahia. 

Diretoria de Estudos 

Avançados e Meio 

Ambiente (DEAMA/SEMA) 

-  Kitty Tavares (Diretora)

I.1.1.2.1 - Apoio o Desenvolvimento do Programa de  Gestão do Conhecimento  (Contrato concluído) 

Produto 01.2: Mapa de conhecimentos essenciais para técnicos e gestores do Sistema SEMA elaborado

Elaborado o mapeamento preliminar 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. 

Contemplou o desenho atual das diretorias e superintendências que compõem a SEMA/INEMA e suas respectivas competências e 

habilidades e atitudes como subsídio estruturante para a Proposta do Programa de Gestão Conhecimento. 

Este estudo permitiu mapear as competências e habilidades da SEMA e INEMA, indicando o quanto agregam equipes de profissionais 

qualificados para o desenvolvimento das suas atividades e como é possível potencializar seus atributos na medida em que são idealizados 

programas que oportunizem o crescimento das pessoas e, em decorrência, o fortalecimento da organização. 

Identificados e analisados casos de práticas de Gestão do 

Conhecimento na administração pública no Brasil. 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, com competência de cada diretoria e 

superintendência responsável pelas atividades finalísticas.

Diretoria de Estudos 

Avançados e Meio 

Ambiente (DEAMA/SEMA) 

-  Kitty Tavares (Diretora)

1  Mapa de conhecimentos 

essenciais para técnicos e 

gestores do Sistema SEMA 

elaborado

1  Mapa preliminar de 

conhecimentos essenciais 

para técnicos e gestores 

do Sistema SEMA 

elaborado

I.1.2.1 Estruturação do marco legal e de gestão ambiental   e I.1.2.2 - Estruturação do marco legal e de gestão de recursos 

Hídricos (Contrato concluído).

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.

I.1.2.3. Adequação dos Procedimentos Administrativos e Organizacionais da SEMA. 

Processo de  licitação  deflagrado, em  agosto de 2015 (SBQC).

(Processo em fase de licitação). 

Envio da SDP as empresas da Lista curta. Prazo para envio das Propostas técnicas e financeira até 01 de agosto de 2016. 

 I.4. -Modernização e integração de Sistemas (em execução)

Produto 02: Sistema Integral de processos de controle ambiental e licenciamento implantado.

O Produto 02  foi remanejado para o ano de 2017.

Dificuldade superada.

A preparação dos Termos de Referência  pra Adequação dos Procedimentos 

Administrativos e organizacionais exigiu um aprofundamento dos debates 

relativos às questões  técnicas para definição do escopo, atividades e 

produtos. Licitação em curso

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.

Em final de licitação a contratação para  Adequação dos 

Procedimentos Administrativos e Organizacionais da SEMA: 

Mapeamento, redesenho, elaboração de manuais e treinamento, 

de normas e procedimentos administrativos para os diversos 

setores da Diretoria Geral da Sema e da Diretoria Administrativa 

e Financeira do Inema, a fim de otimizar os processos 

administrativos, através da eliminação de atividades 

improdutivas e/ou superpostas e redução da fragmentação do 

trabalho, pelo estabelecimento de responsabilidades.

Encontram-se em andamento aquisições  de equipamentos e 

requalificação predial  para apoiar a SEMA/INEMA na 

consolidação da sede única, contribuindo para modernização e 

integração de Sistemas.

Diretoria Administrativa 

Financeira do INEMA - 

Daniella Fernandes

Diretoria de Programas e 

Projetos (DIPRO/SEMA) -  

Guilherme Levita

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

Diretoria Geral da SEMA

Jabson Prado 

(Diretor) 

 Sistema Integral de 

processos de controle 

ambiental e licenciamento 

implantado'

OBS.: ATUALIZAÇÕES  EM VERMELHO

4. SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO

INFORMAÇÃO SEMESTRAL

COMPONENTE 1: SECRETARIA DO MEDIO AMBIENTE (SEMA) FORTALECIDA

I.1 - Adequação dos procedimentos 

e normatização dos processos 

organizacionais e de gestão
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RELATÓRIO DE PROGRESSO DO PROGRAMA

I.2.1 - Desenvolvimento do SEIA

Produto 03 - Pontos de função para o Desenvolvimento do SEIA

(Em execução).

O avanço na implantação dos pontos de função do  SEIA serão contemplados na execução do contrato: Desenvolvimento do SEIA. 

Três consultorias individuais para apoiar tecnicamente a SEMA na execução de ações para o funcionamento do SEIA,  (I.2.5 - Apoio técnico 

em Tecnologia de Informação para evolução do SEIA; I.2.6 - Apoio Técnico em desenvolvimento de software para o SEIA; e  I.2.7  - Apoio 

Técnico em análise, suporte e monitoramento de Sistemas para o SEIA) 

(Em execução).

Constitui caminho crítico devido à duração do contrato, assim como o  impacto 

que uma demora neste contrato pode ter sobre o desempenho financeiro do 

Programa. 

Inicialmente, no segundo semestre de 2013, da SEMA avançou na preparação 

dos Termos de Referência, que  por tratar de um sistema inovador,  exigiu um 

aprofundamento dos debates e entendimentos relativos às questões  técnicas 

para  definição do  escopo, atividades e produtos.   Em março de 2014, foi 

deflagrado o processo  para seleção  do desenvolvimento do SEIA (SBQC). Por 

fatos alheios a vontade da SEMA, depois da abertura das propostas 

qualificadas, o recesso sofreu um atraso de 10 meses, contados dos meses de 

outubro de 2014 a março de 2015, e novamente, por problemas na 

negociação do contrato, entre os meses de maio e agosto 2015, tendo sido 

encerrado sem a homologação do contrato. Processo Revogado  e comunicado  

ao BID em 10/08/2015 (OF. 296/2015 - GASEC). Na ocasião da deflagração do 

processo, estava em vigor a Instrução Normativa nº 013 de 28 /08/2008. Esse 

cenário mudou com a publicação da Instrução Normativa nº11/2015.  A partir 

daí, a PRODEB passou a dispor da prerrogativa de ser contratada pelo Estado 

para a execução destes serviços. Diante disso, revelou-se forçosa a revisão do 

método de contratação. Em  outubro de 2015 a SEMA submeteu à análise e 

anuência do BID a possibilidade de contratação direta da PRODEB  (Of. 

417/2015-GASEC).

Dificuldade superada: Contratação efetivada em 07/06/2016 - Contrato 

PDA 01/2016 firmado entre a SEMA e PRODEB (CBR 2405/2016 - PRISM-BR 

11408).

Para reverter essa situação,  em 27 de outubro de 2015 a SEMA 

submeteu  à análise e anuência do BID a possibilidade de 

contratação direta da  PRODEB para a prestação do Serviço de 

Gestão e Desenvolvimento do SEIA (Of. 417/20154-GASEC).

Processo devidamente aprovado pelo Comitê de Aquisições de 

Projetos CAP do BID (CBR 1278/2016) e Procuradoria Geral do 

Estado da Bahia. 

Contratação efetivada em 07/06/2016 - Contrato PDA 01/2016 

firmado entre a SEMA e PRODEB (CBR 2405/2016 - PRISM-BR 

11408).

Diretoria de Programas e 

Projetos (DIPRO/SEMA) -  

Guilherme Levita 

Schallenbach (Diretor) 

Produto 03 - Pontos de 

função para o 

Desenvolvimento do SEIA - 

500 pontos de função

 I.2.2.1 -Aprimoramento do Modelo de Avaliação Preliminar (MAP):

(Contrato fase final de licitação).

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

I.2.2.2 - Painel Estadual de Indicadores Ambientais (PEIA): 

Auxiliar os processos de tomada de decisão ambiental em nível de Estado, Município, Território e Bacia por meio do cruzamento de 

informações no Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos (SEIA), a partir de ferramentas OLAP (processamento 

analítico de dados online). 

(Contrato concluído).

Módulo de Avaliação Preliminar – MAP.

Permite ao usuário acessar informações espacializadas e realizar 

consultas  sobre características  ambientais  das áreas de 

interesse  para empreendimentos, possibilitando uma análise 

prévia da viabilidade ambiental a partir da indicação de 

potenciais impactos socioambientais e alternativas locacionais.  

Painel Estadual de Indicadores Ambientais – PEIA. 

Possibilitará a geração de indicadores especializados por 

municípios  ou outros recortes espaciais e permitirá o uso pelos 

municípios para apoiar a tomada de decisão.

Superintendência de 

Estudos e Pesquisas - 

SEP 

Luiz Ferraro 

(Superintendente)

I.3 - Desenvolvimento do Sistema 

de Gestão Ambiental Compartilhada - 

GAC

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

Produto 4- Metodologia  para inserção da gestão ambiental consorciada desenvolvida. 

Produto 04.2: Municípios que tem recebido assistência técnica por meio do Programa.

Produto 04.4: Metodologia para inserção da gestão ambiental consorciada desenvolvida. 

Contrato executado - produtos entregues 

- Analisar a situação atual dos sistemas municipais de meio 

ambiente essencialmente relacionado à Gestão Ambiental 

Compartilhada (GAC), e identificar qual seria o apoio mais 

efetivo que deveria ser oferecido pelo Programa GAC para 

fomentar uma descentralização da gestão ambiental eficiente.

- Desenvolver uma sistemática que permita avaliar a efetividade 

das ações do GAC.

- Disponibilizar aos municípios uma base de informações e 

documentos, em forma de um manual, que facilite a implantação 

da gestão ambiental compartilhada de acordo com o padrão de 

qualidade esperado, pela SEMA.

Produto 04.4: Metodologia 

para inserção da gestão 

ambiental consorciada 

desenvolvida 

Produto 04.4: Metodologia 

para inserção da gestão 

ambiental consorciada 

desenvolvida (contrato 

concluído - produto 

entregue)

Diretoria de Estudos 

Avançados e Meio 

Ambiente (DEAMA/SEMA) 

-  Kitty Tavares (Diretora)

Coordenação do 

Programa GAC/SEMA - 

Ricardo Duarte 

(Coordenador) 

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 equipados  8 consórcios intermunicipais,  composto por 

103 municípios. Disponibilizados para  cada consórcio: veiculo de passageiro, microcomputador, impressora, scanner, decibelímetro e GPS.  

(Concluído).

Produto 04.3: Municípios com Unidades Ambientais equipadas

Estimular práticas de gestão participativas e compartilhadas 

entre os municípios. Apoiar a formação de Consórcios Públicos 

Intermunicipais.

100 municípios com 

unidades ambientais 

equipadas 

103 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.

Produto 04.2: Municípios que tem recebido assistência técnica por meio do Programa.

 

Prevista a realização de uma atividade com a participação de 

todos os municípios contemplados  (Item I.3.2 do Plano de 

Aquisição orçado em US$ 50.000,00).

Somado a essa ação os municípios serão beneficiados com o 

acesso as informações que serão disponibilizadas no módulo 

SEIA Municípios, o que inclui os resultados do Painel Estadual de 

Indicadores Ambientais - PEIA (contrato em execução) e do 

Módulo de Avaliação Preliminar - MAP.

(Nota Técnica SEP 02/15 de 05/02/2015).

Somam-se também as ações de Capacitação e ações  aplicadas 

pelo Programa de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC).

Diretoria de Estudos 

Avançados e Meio 

Ambiente (DEAMA/SEMA) 

-  Kitty Tavares (Diretora)

Coordenação do 

Programa GAC/SEMA - 

Ricardo Duarte 

(Coordenador) 

Superintendência de 

Estudos e Pesquisas - 

SEP 

Luiz Ferraro 

(Superintendente

100 103

II.1.1 -  Equipamentos para  Monitoramento da qualidade da água dos reservatórios que abastecem Salvador e RMS.

(Contrato Concluido)

Adquiridas 08  Unidades de Monitoramento Remoto (UMR's) para o monitoramento mais ágil e eficiente, dos recursos hídricos que 

abastecem Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em novembro de 2015, os equipamentos foram instalados com êxito em rios e em reservatórios que abastecem Salvador e Região 

Metropolitana de Salvador (RMS), e os dados já estão sendo transmitidos, via GSM, para o servidor do INEMA. 

Os equipamentos formam uma rede de monitoramento composta por três pontos na barragem de Pedra do Cavalo, (UMR-PCV-001, UMR-

PCV-002, UMR-PCV-003), e um ponto nos demais reservatórios instaladas nas barragens de Ipitanga I (UMR-IPT-001); Ipitanga II (UMR-IPT-

002); Joanes I (UMR-JOA-001)Joanes II (UMR-JOA-002) e Santa Helena (UMR-BSH-001. 

Estes locais asseguram uma melhor distribuição e abrangência espacial, adequação à rede de monitoramento existente e representatividade 

em relação aos fatores impactantes da qualidade da água na bacia. (produtos entregues e instalados).

Itens II.1.1 do PA e II.1.2.11) Monitoramento meteorológico - Aquisição e implantação de Plataformas de Coleta de Dados (PCD) 

(Reforço de meta com acréscimo de  03 redes).

Produto 05: Redes de monitoramento do Sistema de Monitoramento da qualidade ambiental nas áreas de proteção priorizadas 

modernizadas e implantadas.

Adquiridas e instaladas 08 (oito) Unidades de  Monitoramento 

Remoto (UMR)  que permitirão um monitoramento da qualidade 

da água dos Reservatórios que abastecem Salvador e Região 

Metropolitana (RMS). 3 Redes: Joanes Ipitanga, Pedra do Cavalo 

e Santa Helena.

A instalação destes equipamentos e possibilitará ao INEMA um 

controle mais ágil e eficiente dos recursos hídricos que 

abastecem Salvador e RMS.

Reforço de meta com acréscimo de  03 redes de  Monitoramento 

meteorológico  para o ano de 2017, totalizando 06 redes no final 

do projeto contribuindo para para o monitoramento mais ágil e 

eficiente, dos recursos hídricos que abastecem Salvador e Região 

Metropolitana de Salvador (RMS).

Esta ação complementar objetiva o Monitoramento 

meteorológico na área dos reservatórios que abastecem a cidade 

de Salvador e Região Metropolitana, com a aquisição e 

implantação de Plataformas de Coleta de Dados (PCD) e com 

isso modernizar, ampliar e monitorar, em tempo real a área do 

entorno (influencia direta e recarga) dos reservatórios de 

abastecimento humano de Salvador e RMS - Joanes, Ipitanga, 

Santa Helena e Pedra do Cavalo, áreas foco do PDA - Bahia.

Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos 

Hídricos (INEMA).

Coordenação de 

Monitoramento de 

Recursos Ambientais e 

Hídricos (COMON) - 

Eduardo Topázio 

(Coordenador) e 

Hérica Coelho 

(Especialista em Meio 

Ambiente e Recursos 

Hídricos).

Inicialmente planejado 03 

redes. Contudo,  o 

Produto 05 sofreu  reforço 

de meta sendo acrescidas 

mais 03 redes para o ano 

de 2017, totalizando 06 

redes no final do projeto.  

Essa alteração permite 

complementar/Integrar a 

rede de monitoramento da 

qualidade da água com a 

rede de monitoramento 

meteorológico.

Executado 03 redes rede 

de monitoramento da 

qualidade da água.

 

Restam mais 03  rede de 

monitoramento 

meteorológico.

II.1.2 - Sistema de cobertura de outorga de água dos reservatórios da RMS (Pedra do Cavalo, Joanes-Ipitanga e Cobre-São 

Bartolomeu).

Contratos concluído:

 II.1.2.1 - Aprimoramento dos procedimentos para a análise dos pleitos de outorga -  Realizada a avaliação, revisão e aprimoramento dos 

procedimentos de análise dos pleitos de outorga de direito de uso da água, por meio da avaliação dos procedimentos praticados pelo 

INEMA, a proposição de melhorias e ao acompanhamento do corpo técnico do Instituto para a utilização dos procedimentos aprimorados. 

 II.1.2.2 - Atualização dos balanços hídricos das bacias hidrográficas Joanes, Ipitanga, Cobre e Leste – O INEMA detém os balanços hídricos 

por bacia hidrográfica (Bacia Joanes-Ipitanga, Bacia do Cobre e Bacia do Leste). Atualizados os 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; 

Prestado o  apoio para a identificação das zonas de conflito pelo uso da água e a apresentada proposta de um Plano de Ação para mitigar 

ou reparar os conflitos mapeados.

II.1.2.3 - Adaptação de sistema de balanço hídrico  - realizada a transcrição 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. 

A migração do banco de dados possibilitará ao INEMA a finalização do desenvolvimento e posterior funcionamento  do modulo de cálculo de 

disponibilidade hídrica, o que subsidiará a análise e a tomada d decisão para a concessão das outorgas de direito do uso da água.

Produto 06- Sistemas de Cobertura de outorga  de água dos reservatórios da RMS  implantado.

(Em fase final de licitação).

O Produto 06 - Sistemas de Cobertura de Outorga, sofreu alteração de prazo

de meta sendo a meta de 216 remanejada para o ano de 2017. 

O processo de licitação, necessitou de um prazo maior, visto que a

preparação dos Termos de Referência exigiu um aprofundamento dos

debates relativos às questões técnicas para definição do escopo, atividades e

produtos. 

Após a o inicio da deflagração do processo em 2015, outras discussões

técnicas, exigiram que as especificações técnicas fossem revisadas para

inclusão, entre outros, de dados dos mananciais subterrâneos e de superfície,

bem como de expandir a ação na integralidade da área das bacias do

Recôncavo Norte e Paraguaçu).  

Ao final da execução dessa contratação ficam concluídas as ações do produto

06.

A SEMA/INEMA avançaram no aprimoramento do Sistema de 

Outorga, com destaque para as seguintes ações já realizada: (a)  

avaliação, revisão e aprimoramento dos procedimentos de 

análise dos pleitos de outorga de direito de uso da água; (b) 

atualização dos balanços hídricos por bacia hidrográfica (Bacia 

Joanes-Ipitanga, Bacia do Cobre e Bacia do Leste); Prestado o  

apoio para a identificação das zonas de conflito pelo uso da água 

e apresentada proposta de um Plano de Ação para mitigar ou 

reparar os conflitos mapeados; (c)  realizada a transcrição da 

estrutura de Banco de Dados do sistema de Disponibilidade 

Hídrica fornecido pela ANA. A migração do banco de dados 

possibilitará ao INEMA a finalização do desenvolvimento e 

posterior funcionamento  do módulo de cálculo de 

disponibilidade hídrica, o que subsidiará a análise e a tomada d 

decisão para a concessão das outorgas de direito do uso da 

água.

Ademais,  está em processo de licitação   a contratação do 

Cadastramento, retificação ou ratificação dos dados cadastrais 

dos usos de recursos hídricos (RPGA Recôncavo Norte e 

Paraguaçu) e 

Plano de ações estratégicas de recursos hídricos das bacias 

Hidrográficas do Recôncavo Norte e Paraguaçu.

Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos 

Hídricos (INEMA)

Maria Daniela (Assessora 

da Diretoria Geral do 

INEMA)

II.1 - Desenvolvimento e 

implantação de gestão integral nas 

áreas de proteção de mananciais da 

RMS

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

Diretoria de Estudos 

Avançados e Meio 

Ambiente (DEAMA/SEMA) 

-  Kitty Tavares (Diretora)

Coordenação do 

Programa GAC/SEMA - 

Ricardo Duarte 

(Coordenador) 

I.3 - Desenvolvimento do Sistema 

de Gestão Ambiental Compartilhada - 

GAC
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RELATÓRIO DE PROGRESSO DO PROGRAMA

II.1 - Desenvolvimento e 

implantação de gestão integral nas 

áreas de proteção de mananciais da 

RMS

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

(Licitação em curso)

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

(Licitação em curso)

Produto 07: Projetos pilotos de restauração florestal nas áreas protegidas da Região metropolitana de Salvador executados

Execução de 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.

Diretoria  Biodiversidade 

(DIBIO/INEMA)

Coordenação de Fomento 

a Sustentabilidade 

Preventiva 

Mara Angélica dos Santos 

(Coordenadora) 

II.2 - Infraestrutura e 

instrumentação de unidades 

descentralizadas

II.2 - Infraestrutura e instrumentação de unidades descentralizadas.

Produto 08: Unidades ambientais descentralizadas em funcionamento.

II.2.1.1 - Reforma e readequação da Unidade de Feira de Santana.  (Contrato em execução).

 II.2.1.2 - Fiscal de obra Unidade de Feira de Santana - (Contrato em execução).

II.2.1.5 - Equipamentos (em execução)  e II.2.1.6 - veículos (concluído). 

Foram entregues 03 veículos: 01 para fins de apoio a Fiscalização e Monitoramento das APA: 01 para a APA Pedra do Cavalo e 01 para APA 

Lagoa Encantada e Rio Almada).

 II.2.2 -  Aquisição da solução de videoconferência (Fase final de licitação. Pregão realizado. Propostas em análise pela área 

técnica da SEMA).

Inclui:  Sala de videoconferência em Salvador/SEDE com capacidade para 30 (trinta) pessoas;  09 (nove) salas com capacidade para 20 

pessoas nas Unidades Regionais (Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Santa Maria da Vitória, Seabra, Senhor do 

Bonfim, Vitória da Conquista). 

Para finalizar a instrumentação das Unidades descentralizadas s estão em

execução os serviços de reforma do escritório da Unidade descentralizada na

regional de Feira de Santana e, encontra-se em fase final de licitação a

aquisição de solução de vídeo conferência.

A aquisição da solução de videoconferência (edital publicado), por tratar de

uma solução que a SEMA não tinha expertise, exigiu um aprofundamento dos

debates relativos às questões técnicas para definição do escopo, atividades

e produtos. 

Com a  solução de videoconferência, será possível promover 

palestras, treinamentos e reuniões à distância entre o Instituto 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as unidades 

regionais distribuídas pelo Estado e a Secretaria do Meio 

Ambiente (SEMA) , permitindo comunicação em tempo real entre 

pessoas, por meio da internet e com utilização de áudio e vídeo. 

Esta solução permitirá o compartilhamento de documentos, 

como também possibilitará a troca de conhecimento e 

experiência entre as equipes do Sistema SEMA. Ademais, a 

Secretaria pretende utilizar a solução de videoconferência na 

análise compartilhada dos processos, na definição de estratégias, 

no processo de Gestão Ambiental e na discussão de Políticas 

Públicas para o Estado.

Diretoria Geral / INEMA 

Coordenação de Gestão 

Descentralizada

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

Diretoria Administrativa e 

Financeira (DIRAF/- 

INEMA)

Daniela Fernandes 

(Diretora)

Coordenação de 

Modernização da SEMA - 

Rodolfo Neto

II.3 - Mapeamento da Cobertura 

Vegetal

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. (Contrato em execução)

II.3.2 - Validação do Mapeamento da Cobertura Vegetal - em licitação - previsto para 2015 

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

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. 

Por dificuldades técnicas , extra Programa, ainda não foram executados os

mapas do bioma Mata Atlântica dentro do contexto do contrato (em execução)

do mapeamento da cobertura vegetal. 

Aldo (Assessora da Diretoria Geral do INEMA)

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.4.2 – Elaboração de plano Estratégico para Revitalização da bacia do Rio Cachoeira (Em fase final da licitação - 

negociação do contrato).

II.4.3 – Diagnóstico ambiental local e cadastro no CEFIR de propriedades rurais localizadas em áreas prioritárias para conservação 

na bacia do Rio Cachoeira (Contrato concluído).

II.4.4 –  Instalação de projetos demonstrativos de restauração florestal (Em execução).

II.4.5 - Cadastramento de pequenas propriedades rurais no CEFIR (Em fase de licitação - revisão orçamento).

Produto 10.1: Plano estratégico de revitalização (com banco de projetos) para a bacia do Cachoeira elaborado.

Produto 10.2: Área de APP no Alto Rio Cachoeira restaurada.

O Produto 10.1 sofreu alteração, sendo  a meta prevista para o ano de 2016 

remanejada para o ano de 2017.

Salientamos que a preparação dos Termos de Referência para contratação do 

Plano estratégico de revitalização para a bacia do Cachoeira exigiu um 

aprofundamento dos debates relativos às questões técnicas para definição do 

escopo, atividades e produtos. A aquisição está em fase final de Licitação 

(negociação do contrato). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cadastradas 308 (trezentos e oito) propriedades rurais na RPGA

Leste - Bacia do Rio Cachoeira (Fonte do recurso - BID).

Contrato PDA 04/2015 - Diagnóstico ambiental local e cadastro

no CEFIR de propriedades rurais localizadas em áreas prioritárias

para conservação na bacia do Rio Cachoeira (Contrato concluído

em  16/05/2016).

Superintendência de 

Estudos e Pesquisas - 

SEP 

Luiz Ferraro 

(Superintendente)
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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.

  

Superintendência de 

Estudos e Pesquisas - 

SEP 

Luiz Ferraro 

(Superintendente)

Sistemática de Monitoramento e 

Avaliação do Programa
 Monitoramento e Avaliação do  PDA-Bahia (Contrato concluído).

Contratado  o Sistema de Monitoramento do Programa. 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 2015 enviado ao BID. Oficio nº 93/2016 - GASEC - SEMA.

CBR 2463/2016 de 15.06.2016 confirma entrega e considera cumprido os requisitos contratuais.                         
Unidade de Execução do 

Programa (UEP) 

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Apoio técnico e fiduciário a UEP Contratado 03 consultores Individuais - especialistas para apoiar a  UEP  (contratos em execução).
Unidade de Execução do 

Programa (UEP) 

Prestação de Contas do PDA

• 18 de junho de 2016 –Oficio n° 141/2016 – PDA;

• 06 de maio de 2016 – Oficio n° 106/2016 – GASEC;

• 13 de janeiro de 2016- Ofício nº 15/2016 - GASEC;

• 22 de dezembro de 2015 - Ofício nº 514 / 2015 - GASEC;

• 03 de setembro de 2015 – 336/2016 – GASEC;

• 06 de fevereiro de 2015 - Oficio nº 60/2015 - GASEC;

• 11 de agosto de 2014 - Oficio  nº 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

Por favor revisar os riscos e sus probabilidades, impactos e severidades, e fazer os ajustes necessarios, marcando-os numa cor diferente

Página: 13 de 26
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Descrição Data limite
Data 

submissão
Nº Doc de encaminhamento

Data Aprovação 

(quando for o 

caso)

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

3,04 - Prazo para último desembolso 27-Apr-2018

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

(b) Relatório anual de manutenção das obras do programa - 2014 30-Mar-2015 13-Mar-2015 Oficio 39/2015 -  PDA 13-Apr-2015

(b) Relatório anual de manutenção das obras do programa - 2015 30-Mar-2016 16-Mar-2016 Oficio 34/2016 -  PDA 4-Apr-2016

(b) Relatório anual de manutenção das obras do programa - 2016 30-Mar-2017

(b) Relatório anual de manutenção das obras do programa - 2017 30-Mar-2018

4,05 - Sistema de Gestão e Monitoramento do Programa 29-Nov-2013 20-Jan-2015 Oficio 034/2015 - GASEC - SEMA 6-Feb-2015

(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

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

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

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

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

Oficio 213/2012- GASEC - SEMA

Ofício 052/2013-GASEC - SEMA

Ofício 142/2013-GASEC - SEMA

Ofício 032/2013-PDA

6-Nov-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

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

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

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

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

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

(b) Recursos adicionais 2015 1-Mar-2015 24-Feb-2015 Oficio n° 27/2015 - PDA 25-Feb-2015

(b) Recursos adicionais 2016 1-Mar-2016 29-Jan-2016 Oficio n° 11/2016-PDA 1-Mar-2016

(b) Recursos adicionais 2017 1-Mar-2017

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

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

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

(a) Relatório Semestral de Execução - 2º/2014 28-Feb-2015 19-Feb-2015 Ofício 024/2015-PDA 5-Mar-2015

(a) Relatório Semestral de Execução - 1º/2015 31-Aug-2015 19-Aug-2015 Ofício 191/2015-PDA 6-Oct-2015

(a) Relatório Semestral de Execução - 2º/2015 29-Feb-2016 9-Mar-2016 Ofício 31/2016-PDA 17-Mar-2016

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

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

(a) Relatório Semestral de Execução - 1º/2017 31-Aug-2017

(a) Relatório Semestral de Execução - 2º/2017 28-Feb-2018

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

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

(a) Demonstrações Financeiras do programa - 2014 30-Apr-2015 27-Apr-2015 Oficio nº 167/2015 - GASEC - SEMA 15-Jun-2015

(a) Demonstrações Financeiras do programa - 2015 30-Apr-2016 28-Apr-2016 Oficio nº 093/2016 - GASEC - SEMA 15-Jun-2016

(a) Demonstrações Financeiras do programa - 2016 30-Apr-2017

(a) Demonstrações Financeiras do programa - 2017 30-Apr-2018

OBS.: ATUALIZAÇÕES  EM VERMELHO

7,03

Condições especiais de execução

Artigos das Normas Gerais

4.01

4,07

Condições Prévias ao 1º Desembolso 

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
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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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Temas Área Descrição

Painel Estadual de Indicadores 

Ambientais – PEIA. 

Municípios que tem recebido 

assistência técnica por meio do 

Programa

Painel Estadual de Indicadores Ambientais – PEIA

A elaboração do Painel Estadual de Indicadores Ambientais – PEIA consistiu num processo interativo que passou por ciclos de concepção, validação e refinamento. Para tanto foram realizadas oficinas de alinhamento onde foram analisados, 

inicialmente, 115 (cento e quinze) indicadores ambientais, dos quais 51 (cinquenta e um) foram validados, e 18 (dezoito) indicadores incorporados a uma ferramenta analítica de pesquisa online do PEIA.

A referida ferramenta analítica de pesquisa do PEIA tem como objetivo sistematizar dados relevantes sobre o meio ambiente e estabelecer um Painel com indicadores estratégicos e suas séries históricas, a fim de auxiliar a gestão ambiental e 

publicação destas informações em formato mais interativo para a sociedade.

A ferramenta representará um ganho de qualidade, quantidade e padronização das informações, agregando diversos dados relacionados a uma determinada temática, simplificando a compreensão durante os processos de decisão em todos os 

níveis da gestão.

Ademais, com base nas informações armazenadas no SEIA, e outros bancos de dados, O PEIA  possibilitará a geração de indicadores especializados por municípios  ou outros recortes espaciais.  Isso permitirá, por exemplo, extrair a taxa de 

supressão de vegetação do município, % vazão outorgada, e outros, o que representa uma informação de apoio com elevado potencial de uso pelos municípios para tomada de decisão.

Para divulgar a ferramenta, a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) realizou uma reunião e  apresentou o protótipo dessa ferramenta analítica de pesquisa online , no dia 18 de maio de 2016. Estiveram presentes técnicos e gestores da SEMA e 

do INEMA, representantes da empresa contratada para elaboração do PEIA (Coffey Consultoria e Serviço), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), Secretaria de Planejamento (SEPLAN), Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 

Saneamento (SIHS) e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Pontos Fortes: a) Auxiliar os processos de tomada de decisão ambiental em nível de Estado, município, território e bacia por meio do cruzamento de informações no Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos (SEIA); b) 

Construção de uma ferramenta analítica de pesquisa online; c) Publicação estas informações em formato mais interativo para a sociedade e; d) Ganho de qualidade, quantidade e padronização das informações.

Pontos Fracos: Não identificamos pontos fracos nesta ação.

Projeto Piloto de Recuperação 

Florestal na Área de Proteção 

Ambiental (APA) Lago de Pedra do 

Cavalo.

 Projetos pilotos de restauração 

florestal nas áreas protegidas da 

Região metropolitana de Salvador 

Projeto Piloto de Recuperação Florestal na Área de Proteção Ambiental (APA) Lago de Pedra do Cavalo

Com o objetivo de adotar medidas padronizadas e tecnicamente adequadas para a restauração florestal e da vegetação nativa de áreas protegidas do Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA - Bahia) a SEMA e o INEMA contrataram um 

Projeto Piloto de Recuperação Florestal na Área de Proteção Ambiental (APA) Lago de Pedra do Cavalo. 

O projeto tem como objetivo recuperar áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente, em pequenas propriedades ou posses rurais familiares nos municípios de Antônio Cardoso, Santo Estevão e Conceição de Feira. O referido projeto 

piloto trata-se de efeito demonstrativo, e que as metodologias e procedimentos exitosos, utilizados para a recuperação de áreas degradadas nos imóveis rurais, serão replicados em outras áreas prioritárias do Estado. 

Serão desenvolvidas 03 (três) metodologias de restauração a regeneração natural, plantio de espécies nativas e sistemas agroflorestais, juntamente com o fomento de 10 (dez) núcleos de meliponicultura e 2 (dois) viveiros de mudas. 

Pontos forte: (i) Espera-se como resultado do processo de restauração, melhorar a qualidade ambiental das áreas trabalhadas, com benefícios diretos para a biodiversidade e para o produtor rural. 

(ii)Além da perspectiva de produção e sustentabilidade ambiental, econômica, cultural e social da área, o projeto traz um viés de inclusão social e a possibilidade de replicar o modelo em outras áreas prioritárias.

Administração Gestão do Projeto 
Unidade de Execução do Programa 

(UEP) 

Unidade de Execução do Programa (UEP) 

Para apoiar a UEP, o PDA-Bahia 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 maio de 2013.  O 

processo avançou até a finalização do Relatório para Formação da Lista Curta. Contudo, para o prosseguimento da contratação, observou-se que o orçamento superava o valor estimado da consultoria (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 três consultoras 

individuais: um especialista de aquisições e contratos; um especialista em gestão ambiental e; um especialista administrativo-financeiro. Assim, ao revés da seleção anterior que pretendia foram, 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.

Monitoramento da qualidade 

qualidade das águas dos 

reservatórios  nas áreas de 

proteção priorizadas 

modernizadas e implantadas  

Unidades de Monitoramento 

Remoto (UMR's) dos reservatórios 

que abastecem Salvador e RMS.

Monitoramento da qualidade ambiental

O INEMA monitora sistematicamente, de forma convencional, a qualidade das águas dos reservatórios que abastecem Salvador e RMS. A Região Metropolitana de Salvador é a área com maior adensamento populacional do Estado e maior 

atividade industrial.  As barragens de Pedra do Cavalo e Santa Helena, e o complexo de represas dos rios Joanes-Ipitanga são os principais mananciais de abastecimento para Salvador e RMS e estão inseridas em sua totalidade em áreas 

urbanas.

Inicialmente, foi previsto a contratação de uma consultoria para apoiar o INEMA no monitoramento convencional da qualidade da água dos reservatórios que abastecem Salvador e RMS.  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 e não responde com 

agilidade as necessidades de informação devido à demora entre a coleta, análise laboratorial e a elaboração dos relatórios que demandam frequentemente mais de trinta dias para obter o resultado após a sua coleta.  

O INEMA, com o propósito de avançar na melhoria da qualidade do monitoramento, constatou a necessidade de complementação da rede de monitoramento existente com a aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR), sondas 

permanentes em lugares estratégicos, que permitirá um monitoramento em tempo real, e assim, uma melhor resposta a quaisquer problemas nos reservatórios que abastecem Salvador e RMS.  Ademais, com o ingresso de especialistas 

concursados, que passaram a integrar e reforçar a equipe técnica da SEMA e INEMA, observou-se que a instituição possuía corpo técnico qualificado para apoiar no controle mais ágil e eficiente dos recursos hídricos que abastecem Salvador e 

RMS.

Estes fatos levaram o executor a repensar o processo de aquisição anteriormente previsto, não se fazendo mais necessária a contratação de uma consultoria para tal fim. Assim, ao revés da contratação da consultoria pretendida, o executor 

adquiriu Unidades de Monitoramento Remoto (UMR's), que permitem um significativo e eficiente controle da qualidade das águas, com monitoramento mais ágil e eficiente, dos recursos hídricos, com dados transmitidos, via GSM, para o servidor 

do INEMA. 

Os equipamentos formam uma rede de monitoramento composta por oito pontos: três pontos na barragem de Pedra do Cavalo, (UMR-PCV-001, UMR-PCV-002, UMR-PCV-003), e um ponto nos demais reservatórios instaladas nas barragens de 

Ipitanga I (UMR-IPT-001); Ipitanga II (UMR-IPT-002); Joanes I (UMR-JOA-001) Joanes II (UMR-JOA-002) e Santa Helena (UMR-BSH-001. Estes locais asseguram uma melhor distribuição e abrangência espacial, adequação à rede de 

monitoramento existente e representatividade em relação aos fatores impactantes da qualidade da água na bacia. São compactos, robustos, confeccionados em material resistentes a intempéries e umidade, destinados a abrigar as sondas 

multiparâmetros, os sistemas eletrônicos de armazenamento e transmissão de dados. Possuem sensores de qualidade para monitoramento dos parâmetros: Temperatura, pH, Turbidez, Condutividade, Oxigênio Dissolvido, Nitrogênio nitrato, 

Cianobactérias, Clorofila a e profundidade. 

Para assegurar o bom uso dessa aquisição e sua relevância, o INEMA, buscou parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) e com os gestores e conselheiros das Áreas de Proteção Ambiental (APA) de Pedra do Cavalo 

e de Joanes/Ipitanga, proferindo palestras e dialogando com os agentes envolvidos no processo.

Pontos Fortes: 

• Sistema de Monitoramento da qualidade ambiental nas áreas de proteção priorizadas modernizadas e implantadas; Melhoria da qualidade do monitoramento das águas dos mananciais que abastecem Salvador e RMS; 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; Subsídio 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 que abastecem Salvador e RMS; Redução dos riscos sanitários; Adequação à rede de 

monitoramento existente e representatividade em relação aos fatores impactantes da qualidade da água na bacia.

Reforço de meta com o acréscimo de 03 redes para o ano de 2017, totalizando 06 redes no final do projeto.  Essa alteração permite a complementar/Integrar a rede de monitoramento da qualidade da água com a rede de monitoramento 

meteorológico.

OBS.: ATUALIZAÇÕES  EM VERMELHO

8. LIÇÕES APRENDIDAS
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8. LIÇÕES APRENDIDAS

Gestão do Conhecimento e 

Capacitação
Mapeamento do Conhecimento 

Mapeamento do Conhecimento 

Foi realizado um e desenho das diretorias e superintendências que compõem a SEMA/INEMA e suas respectivas competências e habilidades e atitudes como subsídio estruturante para a Proposta do Programa de Gestão Conhecimento. 

Isto permitiu mapear as competências e habilidades da SEMA e INEMA, indicando o quanto agregam equipes de profissionais qualificados para o desenvolvimento das suas atividades e como é possível potencializar seus atributos na medida em 

que são idealizados programas que oportunizem o crescimento das pessoas e, em decorrência, o fortalecimento da organização. 

Esta ação foi ancorada no resultado de dois estudos. O primeiro focalizou modelos de práticas de Gestão do Conhecimento aplicados à administração pública. O segundo originou o um mapeamento preliminar de conhecimentos, habilidades e 

atitudes adequadas ao exercício profissional das atividades finalísticas da SEMA/INEMA em consonância com o dia a dia dos órgãos e da legislação pertinente.

No primeiro estudo, inicialmente, foi realizado um levantamento teórico de programas de gestão de conhecimento bem sucedidos na área pública no sentido de fortalecer os possíveis percursos metodológicos que a SEMA deverá trilhar. Com 

esse propósito, foram pesquisados casos de práticas na administração pública no Brasil de Gestão do Conhecimento em bancos de teses, eventos acadêmicos associados ao nosso tema nuclear. 

Essa pesquisa resultou na identificação de interessantes relatos de prática de Gestão do Conhecimento, portanto, em conformidade com as características da SEMA/INEMA, foram descritos como resultado, aspectos conceituais e metodológicos 

da construção de práticas implementadas: os casos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO a fim de que fossem analisados pela equipe da SEMA/DEAMA como 

referências e possibilidades de modelos para implementação à luz do conjunto de competências e habilidades traçados.

Adicionalmente, foram realizadas entrevistas com os representantes de cada coordenação, Diretoria e   superintendência da SEMA e do INEMA, relativas ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao conjunto de servidores 

envolvidos nas atividades finalísticas do sistema SEMA/INEMA.

Este levantamento de percepções relativas às competências e habilidades inerentes ao conjunto de servidores envolvidos nas atividades finalísticas do sistema SEMA/INEMA foi apoiado em documentos institucionais que trouxeram uma noção 

preliminar do que se esperava em cada cargo/função, complementados e validados a partir das respostas dos informantes.

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.

III Encontro Estadual de Gestores 

Municipais do Meio Ambiente - 

GAC - dia 10/06/2015

III Encontro Estadual de Gestores Municipais do Meio Ambiente - GAC - dia 10/06/2015

O Encontro do aconteceu durante o dia (10/06/2016), no auditório da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) com o objetivo de apresentar os avanços e resultados do programa de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC), proporcionando aos 

participantes a troca de informações e sobre as ações e objetivos do GAC, promovido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

Na ocasião foram abordados os temas: (i) progressos e desafios para o fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), (ii) fortalecimento das ações conjuntas entre municípios e Estado para garantia de melhores estratégias, e 

(iii) aprimoramento de novos modelos de gestão para uma melhor qualidade ambiental.

Foram também apresentados os resultados do Programa GAC, e discutido o papel dos consórcios no apoio à gestão ambiental. Na sequência foi apresentado o Sistema Estadual de Informações Ambientais (SEIA) adaptado para os municípios 

(SEIA- Municípios), atualmente em fase de piloto no município de Lauro de Freitas – BA, sistema que visa maior transparência na gestão.

Pontos Fortes: 

a) Compartilhamento de informações entre os participantes do Encontro: gestores municipais ambientais, membros dos Conselhos dos Municipais de Meio Ambiente e técnicos dos Consórcios Intermunicipais conveniados com a SEMA, através do 

Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC);

b) Assistência / aprimoramento da gestão ambiental e das ações nos municipais;

c) Apresentação de ações previstas no GAC, em especial, do SEIA Municípios para maior transparência e aprimoramento da gestão ambiental municipal

I Workshop de Gestão Ambiental 

Compartilhada (GAC), promovido 

pelo Consórcio do Território Portal 

do Sertão - 

I Workshop de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC), promovido pelo Consórcio do Território Portal do Sertão - 17/03/2015

Realizado no dia 17 de março de 2015, no auditório III da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), o I Workshop de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC), promovido pelo Consórcio do Território Portal do Sertão. Teve por objetivo 

partilhar de boas partidas, discutir sobre as dificuldades ainda encontradas e identificar estratégias para superá-las. 

A iniciativa contou com a presença de representante do BID, prefeitos, secretários e técnicos do Meio Ambiente dos municípios participantes da ação, gestores e técnicos do PDA, SEMA e INEMA.

Dos assuntos tratados, destaca-se: (i) estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISNUMA); (ii) capacitação de gestores e técnicos municipais; (iii) celebração dos oito convênios entre a SEMA e Consórcios intermunicipais, e demais 

investimentos da SEMA para a firmar novos convênios.

Na ocasião, o secretário executivo do Consócio Portal do Sertão, Daniel Moreira, destacou ainda que o encontro visou traçar uma visão geral da GAC na Bahia. "Queremos promover o desenvolvimento sustentável regional, mediante a 

implementação de programas territoriais de dinamização econômica, gestão de recursos naturais, visando a melhoria de condições de vida da população rural e urbana", finalizou.

Pontos Fortes:

a) Fortalecimento da realidade de cada município e acompanhamento, ainda mais de perto, de demandas e ações dos Consórcios Conveniados com a SEMA;

b) Disseminação de conhecimento e partilha de boas práticas;

c) Troca de informações e experiências na resolução de dificuldades encontradas nos municípios participante;

d) Fortalecimento do Consórcio, constituído se como um facilitador de discussões e na execução da gestão municipal ambiental;

 Sistema de Gestão Ambiental 

Compartilhada - GAC
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Auditoria Tribunal Conta do Estado 

– TCE 

Administração Gestão do Projeto - 

Fortalecimento Institucional

Auditoria Tribunal Conta do Estado – TCE 

Auditorias de acompanhamento da regularidade da execução do PDA – Bahia , realizadas pela Quarta Coordenadoria de Controle Externo (4ª CCE) do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), correspondentes aos exercício de 2013 e 2014, 

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

Nas duas auditorias, 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 relatório da última Auditoria, correspondente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2014, entre outros aspectos cita que: 

 [“... durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, A SEMA cumpriu , em todos os seus aspectos substanciais, as cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro do contrato de Empréstimo 2295/OCBR e as leis e regulamentos 

aplicáveis.”] .

[...“não revelou deficiências significativas que, “em nossa opinião, poderiam afetar adversamente a capacidade do PDA para registrar, processar, resumir e apresentar informações financeiras de forma a reduzir os riscos de distorção dos dados e 

garantir a proteção dos recursos do Programa”]. 

 [... “análise, por amostragem, sobre os procedimentos licitatórios e seus respectivos contratos, atestam regularidade”]. 

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

Pontos fortes:

a) Arranjo institucional de parceria com o TCE consolidado;

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

Relação com a Procuradoria Geral 

do Estado – PGE 

Administração Gestão do Projeto - 

Fortalecimento Institucional

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.

Administração Gestão do Projeto -  

Linha de Base

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.

 Plano de Revitalização da Bacia 

do Rio Cachoeira

Oficina do Plano de Revitalização 

da Bacia do Rio Cachoeira

Oficina do Plano de Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira -25 de maio de 2014

 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. (relatório 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.

Página: 18 de 26
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Temas Área Descrição

8. LIÇÕES APRENDIDAS

Visita técnica  da APA Joanes-

Ipitanga- realizados pelo Conselho 

Gestor da APA Joanes-Ipitanga. 

 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.

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.

(relatório 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.

Visita da Comissão de Meio 

Ambiente da Assembléia 

Legislativa do Estado da Bahia 

(ALBA) ao Rio Joanes 

 Inema acompanha visita da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA) ao Rio Joanes - 17/04/2015

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) acompanhou, no dia 17 de abril de 2015, os membros da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da Assembléia Legislativa da Bahia (ALBA) que visitaram o Rio Joanes, 

objetivando buscar melhorias para o mesmo.

Representaram o Inema durante a visita o diretor de Águas, Bruno Jardim, o coordenador de Monitoramento, Eduardo Topázio, o coordenador da Área de Proteção Ambiental (APA) Joanes – Ipitanga, Geneci Braz, e o representante da 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Rio Limpo, Caio Mário Vieira Marques.

Na ocasião, diversos pontos do Rio foram vistoriados, como os trechos que passam no bairro de Vida Nova e na praia de Buraquinho, localidades pertencentes ao município de Lauro de Freitas, além de escutar moradores do entorno, pescadores 

e trabalhadores que dependem do Rio Joanes. Após a visita, a Comissão da ALBA irá construir um relatório com todos os pontos abordados e encaminhar para a Secretaria do Meio Ambiente.

Rio Joanes - O Rio Joanes nasce no município de São Francisco do Conde, localizado no recôncavo da Bahia, e desemboca na praia de Buraquinho, no município de Lauro de Freitas. Com a área de aproximadamente 755 Km², o Rio Joanes limita-

se com a bacia do rio Jacuípe, as bacias da área urbana de Salvador, e a sudeste o limite da bacia é definido pelo oceano Atlântico.

Na APA Joanes-Ipitanga – encontra-se um importante sistema de abastecimento de água para toda a Região Metropolitana de Salvador. A gestão da APA busca a  conservação e recuperação dos ecossistemas existentes na área. Possuindo 

64.430 ha, a APA  contempla partes dos municípios de Salvador, Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Dias D’Àvila, Candeias, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé. Além de possuir recursos naturais, é dona de uma riqueza 

histórica, étnica e cultural e de atividades produtivas significativas para o desenvolvimento do setor econômico.

Pontos Fortes:

Maior envolvimento da sociedade pela preservação do meio ambiente e, consequentemente, do Rio Joanes;

" A gente precisa de uma ação que envolva todos os seguimentos da sociedade. Se a sociedade não tem interesse e não encara como importante preservar o meio ambiente e preservar as suas águas, vai ser um esforço muito grande fazer com 

que isso aconteça. Na medida em que a sociedade se interessa pelo tema tudo caminha para melhoria do processo ”, ressaltou o diretor de Águas, Bruno Jardim.

Segundo Geneci Braz, a ação foi de uma iniciativa altamente importante, pois através dela podem ser elaboradas diretrizes e propostas de ações estudadas para melhorar a qualidade ambiental do Rio. 

“Do ponto de vista de gestão da APA Joanes-Ipitanga a visita é um instrumento interessante, pois a OSCIPE Rio Limpo, responsável pela iniciativa, também faz parte do conselho gestor, então é um reforço e isso só engrandece o trabalho de 

fortalecimento da gestão participativa no âmbito da Unidade de Conservaçã o”, afirmou Geneci Braz, Gestor da APA Jones Ipitanga.

Seminário do APA Joanes – 

Ipitanga -02 e 03 de junho de 

2015

Seminário do APA Joanes – Ipitanga -02 e 03 /06/ 2015

Na ocasião foram  apresentadas e discutidas as principais temáticas socioambientais que ocorrem no âmbito do território da Unidade de Conservação, a exemplo de políticas públicas, iniciativas de organizações sociais e do setor produtivo. Esta 

atividade se caracterizou ainda, como um instrumento de fortalecimento do processo de gestão participativa da Unidade de Conservação, com envolvimento do seu Conselho Gestor.

O seminário ocorreu nos dias 02 e 03 de junho de 2015, e contou com a participação dos Conselheiros da APA Joanes-Ipitanga, demais representantes dos municípios integrantes da APA, estudantes e técnicos de instituições que desenvolvam 

atividades na área e demais interessados pela temática ambiental.

Os eixos temáticos abordados foram a gestão dos recursos hídricos, a gestão da biodiversidade e a gestão das cidades. Destaca-se a participação da SEMA e INEMA tratando os seguintes assuntos: (i) Políticas públicas na gestão dos recursos 

hídricos no estado da Bahia; (ii) Reabilitação do Avaliação da qualidade ambiental da bacia do rio Joanes: atualidades e perspectivas; (iii) Mudanças climáticas e os impactos sobre a disponibilidade hídrica; (iv) Pagamento por serviços ambientais 

e as áreas protegidas, e (v) Estratégias de Gestão do Litoral Norte do Estado da Bahia. 

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.

Programa Estadual de Formação 

em Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – FORMAR)

Programa Estadual de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FORMAR)

Pessoas da SEMA e INEMA capacitadas por meio do Programa sofreu reforço de meta sendo acrescidas mais 150 pessoas para o ano de 2017, visto que  ultrapassaria a meta prevista anteriormente com a contratação da à modalidade Educação 

a Distância. 

Ou seja, a SEMA passa a contar com um programa integrado de formação continuada, estabelecido com o propósito de potencializar recursos e esforços nas modalidades presenciais e à distância, idealizados para ampliar e aprofundar 

competências e fomentar a cooperação de agentes públicos, servidores, técnicos, gestores, membros de órgãos colegiados e demais representantes da sociedade civil com atuação na área ambiental (Programa Estadual de Formação em Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – FORMAR)

A proposta pedagógica  dos cursos do programa de Educação a distância  será elaborada de acordo com os cursos executados na modalidade presencial. 

A modalidade de Educação à Distância é uma ferramenta que amplia os espaços de construção e socialização do conhecimento através das tecnologias disponíveis que promovem as comunicações professor/aluno, aluno/aluno e aluno/instituição, 

tornando possível alcançar a demanda existente no Estado, além de otimizar tempo e recursos.

Assim, acredita-se que os resultados a serem obtidos refletirão positivamente na execução das diretrizes estabelecidas nas políticas do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, representando uma significativa ação para a obtenção de efetividade 

nos serviços prestados ao cidadão.

Gestão integral nas áreas de 

proteção de mananciais da RMS
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Montante 

Estimado % BID:

Montante Estimado 

em US$ 

Contrapartida:

Montante 

Estimado % 

Contrapartida:

Publicação do 

Anúncio

Assinatura do 

Contrato
Final do Contrato

SEMA

II.2.1.1 - Reforma e 

readequação da 

Unidade de Feira de 

Santana

II.2 - Infra-estrutura 

e instrumentação de 

unidades 

descentralizadas

Comparação de Preços  1 BRB2925 1420140044922 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Ante 09/04/2015 31/08/2015 30/09/2016

#REF!

Montante 

Estimado % BID:

Montante Estimado 

em US$ 

Contrapartida:

Montante 

Estimado % 

Contrapartida:

Publicação do 

Anúncio

Assinatura do 

Contrato
Final do Contrato

SEMA

I.2.2.3 - Equipamentos 

de TI para 

fortalecimento do Data 

Center (MAP-

GEOBAHIA) do Inema

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Sistema Nacional #REF! USD 25.000,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Sistema Nacional 15/07/2016 01/09/2016 28/02/2017 Pregão Eletrônico

SEMA
I.2.2.4 - Equipamentos 

para Sala de Cenários

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

Sistema Nacional 0,00% USD 10.000,00 100,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Sistema Nacional 01/08/2016 15/09/2016 30/11/2016 contrapartida

1 BRB2438 1420140011234 N/A 28/04/2014 28/05/2014 contrapartida

1 BRB2438 1420140021396 N/A 20/05/2014 25/06/2014 contrapartida

BRB2437 contrapartida

BRB2435 contrapartida

BRB2436 contrapartida

1 BRB2683 1420130029097 N/A 03/06/2013 18/072013 contrapartida

1 BRB2514 1420140009434 N/A 25/07/2014 25/09/2014 contrapartida

BRB 3048

BRB 3049

2 BRB 2923 1420140056840 18/10/2014 27/01/2015 27/05/2018 contrapartida

1 CBR 3019/2015 1420140050086 15/08/2014 03/12/2014 18/12/2014 contrapartida

2 BRB 2924 1420140084797 N/A 19/02/2015 23/03/2015 contrapartida

1 CBR 3019/2015 1420150026728 N/A 26/05/2015 08/06/2015 contrapartida

1 CBR 3019/2015 1420150029727 02/06/2015 27/7/20105 04/08/2015 contrapartida

1 CBR 3019/2015 1420150030016 N/A 25/05/2015 08/06/2015 contrapartida

1 CBR 3662/2015 1420150030032 N/A 10/07/2015 03/08/2015 contrapartida

1 CBR 3019/2015 1420150032388 N/A 09/06/2015 19/06/2015 contrapartida

8 CBR327/2016 1420150040615 28/07/2015 27/11/2015 14/12/2015 contrapartida

SEMA

II.1.1 -  Equipamentos 

para  Monitoramento da 

qualidade da água dos 

reservatórios que 

abastecem Salvador e 

RMS

II.1 - 

Desenvolvimento e 

implantação de 

gestão integral nas 

áreas de proteção de 

mananciais da RMS

Sistema Nacional 1 BRB 2894 1420140066004 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Sistema Nacional 02/03/2015 30/07/2015 28/02/2017 Pregão Eletrônico

SEMA

II.1.4 -Equipamentos 

para  Monitoramento 

Metereológico na área 

do RPGA do Leste e na 

área dos reservatórios 

que abastecem a cidade 

de Salvador e RMS

II.1 - 

Desenvolvimento e 

implantação de 

gestão integral nas 

áreas de proteção de 

mananciais da RMS

Sistema Nacional 1 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Sistema Nacional 15/07/2016 01/09/2016 30/08/2017 pregão Eletrônico

1
1420140049363

04/10/2014 30/01/2015 16/03/2015 Pregão Eletrônico

1 1420140049371 03/10/2014 30/01/2015 16/03/2015 Pregão Eletrônico

1 1420140049304 02/10/2014 27/02/2015 13/04/2015 Pregão Eletrônico

1 1420150001113 02/04/2015 11/06/2015 09/09/2015 Pregão Eletrônico

1 1420140040048 03/10/2014 15/12/2014 15/03/2015 Pregão Eletrônico

15/12/2014 15/03/2015

15/12/2014 15/03/2015

17/12/2014 17/03/2015

II.2 - Infra-estrutura 

e instrumentação de 

unidades 

descentralizadas

Sistema Nacional

CBR340/2015

100,00% #REF!

4 1420130045920 02/07/2013 10/04/2014

1420140051490 04/10/2014

0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Sistema Nacional

CBR 2404/2015

CBR62/2015

3

BENS

Unidade 

Executora:
Atividade Descrição adicional:

Método de Aquisição

(Selecionar uma das opções):

Quantidade de 

Lotes:

Número

PRISM
Número de Processo: Categoria de Investimento:

Método de Revisão 

(Selecionar uma das 

opções):

Datas
Comentários - para 

UCS incluir método 

de Seleção

Categoria de Investimento:

Método de Revisão 

(Selecionar uma das 

opções):

Datas Comentários - para 

UCS incluir método 

de Seleção

TOTAL

OBRAS

Unidade 

Executora
Atividade Descrição adicional:

Método de Seleção/Aquisição

(Selecionar uma das Opções):

Quantidade de 

Lotes:

Número

PRISM
Número de Processo:

09/05/2014

SEMA

I.4.1 - Aquisição de 

equipamento - 

Modernização da 

Infraestrutura de TI

I.4 - Modernização e 

integração 

institucional

Sistema Nacional 3 1420150016676 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Sistema Nacional 17/04/2015 23/11/2015 23/01/2021

SEMA

I.3.4 - Equipar Unidades 

Ambientais dos 

municipios e consorcios

I.3 - 

Desenvolvimento do 

Sistema de Gestão 

Ambiental 

Compartilhada - GAC

Sistema Nacional 0,00% #REF! 100,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Sistema Nacional

Pregão Eletrônico

SEMA

I.4.2.2 - Equipamentos 

(vários processos de 

aquisição)

 I.4.2 - Readequação 

de Unidade 

Administrativa

Sistema Nacional #REF! USD 211.169,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Sistema Nacional

Pregão Eletrônico

SEMA II.2.1.5 - Equipamentos
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1 1420140049347 07/10/2014 15/12/2014 15/03/2015 Pregão Eletrônico

CBR62/2015 19/02/2015 05/04/2015 Pregão Eletrônico

CBR 575/2015 19/02/2015 05/04/2015 Pregão Eletrônico

1 Pregão Eletrônico

3 Pregão Eletrônico

1 BRB2513 1420140014764 N/A 11/08/2014 10/10/2014 Registro de Preços

1 Cancelado 1420140009434 Rergistro de Preços

SEMA

II.2.2 - Equipamentos 

de video Conferencia 

(Inema / Sema e 

regionais)

II.2 - Infra-estrutura 

e instrumentação de 

unidades 

descentralizadas

Sistema Nacional 3 1420140090118 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Sistema Nacional 17/04/2015 01/07/2016 01/11/2017 Pregão Eletrônico

SEMA
IV.4 - Software MS 

Project / Gestão Projeto

COMPONENTE IV: 

ADMINISTRAÇÃO / 

GESTÃO DO 

PROJETO

Sistema Nacional 1 0,00% USD 500,00 100,00% I . Administração do Programa Sistema Nacional N/A 01/09/2016 30/09/2016 contrapartida

#REF!

II.2 - Infra-estrutura 

e instrumentação de 

unidades 

descentralizadas

Sistema Nacional 100,00% #REF!

4 1420140051449 07/10/2014

SEMA II.2.1.6 - Veiculos

II.2 - Infra-estrutura 

e instrumentação de 

unidades 

descentralizadas

Sistema Nacional 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA

0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Sistema Nacional

CBR62/2015

Sistema Nacional

TOTAL

SEMA II.2.1.5 - Equipamentos
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Montante 

Estimado % BID:

Montante Estimado 

em US$ 

Contrapartida:

Montante 

Estimado % 

Contrapartida:

Documento de 

Licitação

Assinatura do 

Contrato
Final do Contrato

SEMA

I.3.2 - Apoio/assistência 

técnica aos municipios e 

consorcios 

I.3 - 

Desenvolvimento do 

Sistema de Gestão 

Ambiental 

Compartilhada - GAC

Sistema Nacional 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Sistema Nacional 01/03/2016 20/03/2016 30/03/2016 Pregão Eletrônico

SEMA

I.3.5 - Seminário de 

Encontro com 

Consórcios

I.3 - 

Desenvolvimento do 

Sistema de Gestão 

Ambiental 

Compartilhada - GAC

Sistema Nacional 1 BR10651 1420100004979 0,00% #REF! 100,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Sistema Nacional N/A N/A N/A Contrapartida

SEMA

I.4.2.1 - Requalificação 

predial (vários 

processos de aquisição)

 I.4.2 - Readequação 

de Unidade 

Administrativa

Sistema Nacional 1 BRB 2909 900150018456 0,00% #REF! 100,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Sistema Nacional 08/05/2014 08/07/2014 08/07/2015 Contrapartida

SEMA

II.1.2.8 - Consistência 

dos dados de outorgas 

concedidas pelo Estado 

da Bahia

II.1.2 - Sistema de 

cobertura de outorga 

de água dos 

reservatórios da RMS 

(Pedra do Cavalo, 

Joanes-Ipitanga e 

Cobre-São 

Bartolomeu)

Comparação de Preços  Cancelado 1420150052680
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Ante 01/05/2015 01/12/2015 30/06/2016

SEMA

II.1.2.9 - Fortalecimento 

de Gestão em areas de 

proteção de mananciais 

da RMS(Pedra do 

Cavalo, Joanes-Ipitanga 

e Cobre-São 

Bartolomeu)

II.1.2 - Sistema de 

cobertura de outorga 

de água dos 

reservatórios da RMS 

(Pedra do Cavalo, 

Joanes-Ipitanga e 

Cobre-São 

Bartolomeu)

Sistema Nacional 0,00% #REF! 100,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Sistema Nacional N/A N/A N/A Contrapartida

1 Cancelado 1420140088156

1 1420160022011 01/05/2016 01/07/2016 01/08/2017

SEMA

II.4.4 - Instalação de 

projetos demonstrativos 

de restauração florestal 

Rio Cachoeira

II.4 - 

Desenvolvimento e 

implantação do Plano 

de Revitalização da 

Bacia do  Rio 

Cachoeira

Comparação de Preços  1 BRB3057 1420150011240 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Post 28/07/2015 23/11/2015 23/10/2016

SEMA

III.2.2 - Manutenção da 

Sistemática de 

Monitoramento e 

Avaliação do Programa

SPGP Sistema Nacional 1 BR11029 1420150028500 0,00% #REF! 100,00%
III. Acompanhamento, Avaliação 

e Auditorias
Sistema Nacional N/A 25/08/2015 27/04/2018 Contrapartida

SEMA
I.2.1 - Desenvolvimento 

do Sistema SEIA

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

1 Cancelado 1420140009604 0,00% 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Ante 11/03/2014 07/12/2015 30/09/2017

SEMA
I.2.1 - Desenvolvimento 

e Manutenção do SEIA

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Contratação Direta  1 1420160018278 #REF! USD 300.000,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Ante N/A 01/05/2016 31/12/2017

SEMA

II.1.5 - Cadastramento, 

Retificação ou 

Ratificação dos dados 

Cadastrais dos usos e 

dos Usuários de 

Recursos Hídícos do 

Estado da Bahia

II.1 - 

Desenvolvimento e 

implantação de 

gestão integral nas 

áreas de proteção de 

mananciais da RMS

1 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Ante 01/07/2016 01/10/2016 01/09/2017 LPN

SEMA

II.4.5 - Cadastramento 

de pequenas 

propriedades rurais no 

CEFIR

II.4 - 

Desenvolvimento e 

implantação do Plano 

de Revitalização da 

Bacia do  Rio 

Cachoeira        

Sistema Nacional 100,00% USD 0,00 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Ante 15/07/2016 01/09/2016 28/02/2017

#REF!

Unidade 

Executora:
Atividade

TOTAL

Quantidade de 

Lotes:

Número

PRISM
Número de Processo: Categoria de Investimento:

Método de Revisão 

(Selecionar uma das 

opções):

Datas

SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA

Comentários - para 

UCS incluir método 

de Seleção

2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-PostSEMA

II.1.3.1 - Projetos 

demonstrativos  de 

restauração florestal nas 

áreas da APA  Pedra do 

Cavalo

II.1 - 

Desenvolvimento e 

implantação de 

gestão integral nas 

áreas de proteção de 

mananciais da RMS

Comparação de Preços 

Descrição adicional:
Método de Aquisição

(Selecionar uma das opções):

#REF! USD 0,00 0,00%
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Montante 

Estimado % BID:

Montante Estimado 

em US$ 

Contrapartida:

Montante 

Estimado % 

Contrapartida:

Manifestação de 

Interesse

Assinatura do 

Contrato
Final do Contrato

SEMA

I.1.1.1 - Programa de 

capacitação e 

aprimoramento de 

competências, vinculado 

aos resultados 

organizacionais.

I.1.1 - Gestão do 

conhecimento e 

capacitação dos 

servidores SEMA e 

INEMA.

Sistema Nacional 1 BR10432 1420120110163 0,00% USD 916.189,00 100,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Sistema Nacional N/A 05/12/2012 04/06/2016 Contrapartida

SEMA

I.1.1.3 - Programa de 

capacitação e 

aperfeiçoamento em 

EaD

I.1.1 - Gestão do 

conhecimento e 

capacitação dos 

servidores SEMA e 

INEMA.

Seleção Baseada na Qualidade e 

Custo (SBQC)
1 1420150033082 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Ante 31/07/2015 01/07/2016 01/04/2017

SEMA

I.1.2.3 - Adequação dos 

Procedimentos 

Administrativos e 

Organizacionais da 

SEMA

I.1.2 - Estruturação 

do marco legal e de 

gestão ambiental.

Seleção Baseada na Qualidade e 

Custo (SBQC)
1420150054063 #REF! USD 90.000,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Ante 29/03/2016 01/10/2016 01/07/2017

SEMA
I.2.1 - Desenvolvimento 

do Sistema SEIA

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Seleção Baseada na Qualidade e 

Custo (SBQC)
1 Cancelado 1420140009604 USD 0,00 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Ante 11/03/2014 07/09/2014 30/03/2016

SEMA

I.2.2.1 - Aprimoramento 

do Modelo de Avaliação 

Preliminar (MAP)

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Seleção Baseada na Qualificação do 

Consultor (SQC)
1 1420150026620 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 28/07/2015 01/06/2016 01/01/2017

SEMA

I.2.2.2 - Painel Estadual 

de Indicadores 

Ambientais

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Seleção Baseada na Qualificação do 

Consultor (SQC)
1420150027007 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 18/07/2015 27/10/2015 27/05/2016

SEMA

I.3.1 - Aperfeiçoamento 

da estruturação e 

consolidação do 

programa GAC

I.3 - 

Desenvolvimento do 

Sistema de Gestão 

Ambiental 

Compartilhada - GAC

Seleção Baseada na Qualidade e 

Custo (SBQC)
1 BR10929 1420140036946 100,00% USD 0,00 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Ante 31/07/2014 11/05/2015 11/12/2015

SEMA

II.1.2.4 - 

Ottocodificação das 

Bacias da RPGA do 

Leste 

II.1.2 - Sistema de 

cobertura de outorga 

de água dos 

reservatórios da RMS 

(Pedra do Cavalo, 

Joanes-Ipitanga e 

Cobre-São 

Seleção Baseada na Qualificação do 

Consultor (SQC)
1 BR10681 1420140025146 100,00% #REF! 0,00%

2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Post 02/07/2014 06/10/2014 04/01/2015

SEMA

II.1.6.1 - Plano de Bacia 

Hidrográfica do 

Paraguaçu

II.1 - 

Desenvolvimento e 

implantação de 

gestão integral nas 

áreas de proteção de 

mananciais da RMS

Seleção Baseada na Qualidade e 

Custo (SBQC)
100,00% USD 0,00 0,00%

2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Ante 01/08/2016 01/02/2017 01/03/2018

SEMA

II.1.6.2 - Planos de 

Bacia Hidrográfica do 

Reconcavo Norte

II.1 - 

Desenvolvimento e 

implantação de 

gestão integral nas 

áreas de proteção de 

mananciais da RMS

Seleção Baseada na Qualidade e 

Custo (SBQC)
100,00% USD 0,00 0,00%

2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Ante 01/08/2016 01/02/2017 01/03/2018

SEMA

II.3.1 - Execução do 

Mapeamento da 

Cobertura Vegetal

II.3 - Mapeamento 

da Cobertura Vegetal
Sistema Nacional 1 BR10435

INEMA Nº 2012-

017983
0,00% #REF! 100,00%

2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Sistema Nacional 29/09/2012 16/08/2013 16/08/2016 Contrapartida

SEMA

II.3.2 - Validação do 

Mapeamento da 

Cobertura Vegetal

II.3 - Mapeamento 

da Cobertura Vegetal
Sistema Nacional 1 0,00% #REF! 100,00%

2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Sistema Nacional 01/08/2015 01/09/2015 30/03/2016 Contrapartida

SEMA

II.4.2 - Elaboração de 

plano Estratégico para 

Revitalização da bacia 

do Rio Cachoeira

II.4 - 

Desenvolvimento e 

implantação do Plano 

de Revitalização da 

Bacia do  Rio 

Cachoeira          

Seleção Baseada na Qualidade e 

Custo (SBQC)
1 1420150047709 100,00% #REF! 0,00%

2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Ante 25/09/2015 15/07/2016 01/02/2017

SEMA

II.4.3 - Diagnóstico 

ambiental local e 

cadastro no CEFIR de 

propriedades rurais 

localizadas em áreas 

prioritárias para 

conservação na bacia do 

Rio Cachoeira

II.4 - 

Desenvolvimento e 

implantação do Plano 

de Revitalização da 

Bacia do  Rio 

Cachoeira          

Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) 1 BR10926 1420140032576 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Ante 24/07/2014 16/04/2015 16/05/2016

SEMA

III.2.1 - Sistemática de 

Monitoramento e 

Avaliação do Programa

SPGP
Seleção Baseada na Qualificação do 

Consultor (SQC)
1 BR10433 1420130051564 #REF! USD 74.607,00 #REF!

III. Acompanhamento, Avaliação 

e Auditorias
Ex-Post 14/08/2013 14/01/2014 14/01/2015

SEMA

III.1 - Pesquisas de 

opinião e Estruturação 

da Linha de Base

III. 

Acompanhamento, 

Avaliação e 

Auditorias

Cancelado 1420130043413 #REF!
III. Acompanhamento, Avaliação 

e Auditorias

SEMA

Intermediação de Mão 

de Obra para UEP 

(GERENCIADORA)

Adm/ Gestão do 

projeto
Cancelado 1420130020901 #REF! I . Administração do Programa

#REF!TOTAL

CONSULTORIAS FIRMAS

Método de Revisão 

(Selecionar uma das 

opções):

Datas Comentários - para 

UCS incluir método 

de Seleção

Unidade 

Executora:
Atividade Descrição adicional:

Método de Aquisição

(Selecionar uma das opções):

Quantidade de 

Lotes:

Número

PRISM
Número de Processo: Categoria de Investimento:
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Montante 

Estimado % BID:

Montante Estimado 

em US$ 

Montante 

Estimado % 

Manifestação de 

Interesse

Assinatura do 

Contrato

Final do Contrato

SEMA

I.1.1.2 - Apoio ao 

Desenvolvimento do 

programa de  Gestão do 

Conhecimento

I.1.1 - Gestão do 

conhecimento e 

capacitação dos 

servidores SEMA e 

INEMA.

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10609 1420140033351 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 02/07/2014 04/08/2014 02/03/2015

SEMA

I.1.2.1 - Apoio Técnico 

para a Estruturação do 

Marco Legal de gestão 

ambiental.

I.1.2 - Estruturação 

do marco legal e de 

gestão ambiental.

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10204 1420130028481 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 07/07/2013 03/07/2013 11/10/2013

SEMA

I.1.2.2 - Apoio Técnico 

para Estruturação do 

Marco Legal de Gestão 

de Recursos Hídricos 

I.1.2 - Estruturação 

do marco legal e de 

gestão ambiental.

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10205 1420130028430 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 07/07/2013 04/06/2013 14/10/2013

SEMA

I.2.3 - Apoio tecnico em 

Tecnologia de 

Informação para 

evolução do SEIA

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10431 1420130076095 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 02/11/2013 04/02/2014 04/05/2015

SEMA

I.2.4 - Apoio Técnico em 

desenvolvimento de 

software para o SEIA 

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10556 1420130076117 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 19/03/2014 14/07/2014 14/10/2015

SEMA

I.2.5 - Apoio tecnico em 

Tecnologia de 

Informação para 

evolução do SEIA

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR11151 1420150032698 #REF! USD 20.000,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 01/05/2015 01/102015 01/05/2017

SEMA

I.2.6 - Apoio Técnico em 

desenvolvimento de 

software para o SEIA

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Contratação Direta  BR11091 1420150028623 #REF! USD 12.249,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Ante N/A 15/10/2015 30/12/2016

SEMA

I.2.7 - Apoio Técnico em 

análise, suporte e 

monitoramento de 

sistemas para o SEIA

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR11092 1420150031470 #REF! USD 14.991,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 01/05/2015 01/102015 01/05/2017

SEMA

I.2.8 - Modelagem 

técnica dos processos 

de négocio da área de 

gestão dos Recursos 

Hídricos

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Sistema Estadual de 

Informações 

Ambientais e de 

Recursos Hídricos - 

SEIA

Comparação de Qualificações (3 CV's) #REF! USD 10.000,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 01/10/2015 01/12/2015 01/07/2017

SEMA I.2.9 - Modelagem 

técnica dos processos 

I.2 - 

Desenvolvimento do 
Comparação de Qualificações (3 CV's) #REF! USD 10.000,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 01/10/2015 01/12/2015 01/07/2017

SEMA I.2.10 - Modelagem 

técnica dos processos 

I.2 - 

Desenvolvimento do 

Comparação de Qualificações (3 CV's) #REF! USD 10.000,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 01/10/2015 01/12/2015 01/07/2017

SEMA I.2.11 - Business I.2 - Comparação de Qualificações (3 CV's) #REF! USD 10.000,00 #REF! 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 01/10/2015 01/12/2015 01/07/2017

SEMA

I.3.3 - Apoio técnico 

para o planejamento 

GAC

I.3 - 

Desenvolvimento do 

Sistema de Gestão 

Ambiental 

Compartilhada - GAC

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10354 1420130028945 100,00% #REF! 0,00% 2.1 Fortalecimento da SEMA Ex-Post 14/07/2013 03/09/2013 27/11/2013

SEMA

II.1.2.1 - 

Aprimoramento dos 

procedimentos para a 

análise dos pleitos de 

outorga

II.1.2 - Sistema de 

cobertura de outorga 

de água dos 

reservatórios da RMS 

(Pedra do Cavalo, 

Joanes-Ipitanga e 

Cobre-São 

Bartolomeu)

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10611 1420140024654 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Post 02/07/2014 02/09/2014 26/06/2015

SEMA

II.1.2.2 - Atualização 

dos balanços hidricos 

das bacias hidrograficas 

Joanes, Ipitanga, Cobre 

e Leste.

II.1.2 - Sistema de 

cobertura de outorga 

de água dos 

reservatórios da RMS 

(Pedra do Cavalo, 

Joanes-Ipitanga e 

Cobre-São 

Bartolomeu)

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10610 1420140024638 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Post 02/07/2014 29/09/2014 29/06/2015

SEMA

II.1.2.10 - 

Sistematização, 

diagnóstico e 

consistência dos dados 

hidrológicos utilizados 

para definir a 

disponibilidade hídrica 

para fins de outorga no 

Estado da Bahia.

II.1.2 - Sistema de 

cobertura de outorga 

de água dos 

reservatórios da RMS 

(Pedra do Cavalo, 

Joanes-Ipitanga e 

Cobre-São 

Bartolomeu)

Contratação Direta  BR11059 1420150049477 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Ante N/A 01/10/2015 01/04/2016

SEMA

II.1.2.3 - Adaptação de 

sistema de balanço 

hídrico 

II.1.2 - Sistema de 

cobertura de outorga 

de água dos 

reservatórios da RMS 

(Pedra do Cavalo, 

Joanes-Ipitanga e 

Cobre-São 

Bartolomeu)

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10685 1420140025138 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Post 02/07/2014 01/10/2014 08/07/2015

CONSULTORIAS INDIVIDUAL

Unidade 

Executora:
Atividade Descrição adicional:

Método de Aquisição

(Selecionar uma das opções):

Quantidade de 

Lotes:

Número

PRISM
Número de Processo: Categoria de Investimento:

Método de Revisão 

(Selecionar uma das 

opções):

Datas Comentários - para 

UCS incluir método 

de Seleção

- 24 -



PLANO DE AQUISIÇÕES - PA

PDA - 2295/OC-BR

Versão 11

Data: 11/09/2015

SEMA

II.1.3.2 - Apoio aos 

Projetos demonstrativos 

de restauração florestal 

Pedra do Cavalo

II.1 - 

Desenvolvimento e 

implantação de 

gestão integral nas 

áreas de proteção de 

mananciais da RMS

Comparação de Qualificações (3 CV's) 1420150006824 #REF! USD 0,00 #REF!
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Post 01/05/2015 01/07/2016 01/07/2017

SEMA

II.2.1.2 - Fiscal de obra 

Unidade de Feira de 

Santana

II.2 - Infra-estrutura 

e instrumentação de 

unidades 

descentralizadas

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR11039 1420140049983 100,00% #REF! 0,00%
2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Post 09/04/2015 31/08/2015 31/07/2016

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10430 1420130075978 100,00% #REF! 0,00% 31/10/2013 06/02/2014 24/07/2014

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR11122 1420150003663 #REF! USD 0,00 #REF! 12/05/2015 01/10/2015 01/05/2016

Comparação de Qualificações (3 CV's)
BR10351 1420130060210

29/09/2013 18/11/2013 18/02/2015

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10352 1420130060547 29/09/2013 18/11/2013 18/02/2015

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10353 1420130060326 29/09/2013 25/11/2013 25/02/2015

Contratação Direta 
BR10870 1420140089802

N/A 19/05/2015 19/10/2018

Contratação Direta  BR10871 1420140089829 N/A 19/05/2015 19/10/2018

Contratação Direta  BR10872 1420140089810 N/A 25/05/2015 25/03/2018

SEMA

IV.1.3 - Apoio técnico e 

fiduciário a UEP - 

Tecnico

COMPONENTE IV: 

ADMINISTRAÇÃO / 

GESTÃO DO 

PROJETO

Comparação de Qualificações (3 CV's) Cancelado #REF! I . Administração do Programa

SEMA

IV.2 - Atualização e 

consolidação dos 

documentos pós-Missão 

de Arranque

COMPONENTE IV: 

ADMINISTRAÇÃO / 

GESTÃO DO 

PROJETO

Comparação de Qualificações (3 CV's) BR10203 1420130020715 100,00% #REF! 0,00% I . Administração do Programa Ex-Post 15/05/2013 25/06/2013 27/10/2013

SEMA

IV.1.5 - Especialista em 

avaliação e 

monitoramento

COMPONENTE IV: 

ADMINISTRAÇÃO / 

GESTÃO DO 

PROJETO

Comparação de Qualificações (3 CV's) Cancelado 0,00% #REF! 0,00% I . Administração do Programa Ex-Post 01/10/2015 01/12/2015 01/02/2017

#REF!

Montante 

Estimado % BID:

Montante Estimado 

em US$ 

Contrapartida:

Montante 

Estimado % 

Contrapartida:

Manifestação de 

Interesse

Assinatura do 

Contrato
Final do Contrato

SEMA

IV.1.4 - Treinamentos e 

despesas com 

deslocamento (vários 

processos de aquisição)

COMPONENTE IV: 

ADMINISTRAÇÃO / 

GESTÃO DO 

PROJETO

Licitação Nacional 1 CBR2850/2015 1420150022757 0,00% #REF! 100,00% I . Administração do Programa Sistema Nacional N/A 28/04/2015 06/05/2015

#REF!

Montante 

Estimado % BID:

Montante Estimado 

em US$ 

Contrapartida:

Montante 

Estimado % 

Contrapartida:

Assinatura do 

Contrato/ 

Convênio por 

Adjudicação dos 

Subprojetos

Data de 

Transferencia

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

CANCELAMENTO

2.2 Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento em APA
Ex-Post

I . Administração do Programa Ex-Post

Ex-Ante

#REF! 0,00%

II.4 - 

Desenvolvimento e 

implantação do Plano 

de Revitalização da 

Bacia do  Rio 

Cachoeira       

SEMA
IV.1.1 - Apoio técnico e 

fiduciário a UEP

COMPONENTE IV: 

ADMINISTRAÇÃO / 

GESTÃO DO 

PROJETO

100,00%

SEMA

II.4.1 - Coordenação 

das atividades do Plano 

de Revitalização

Quantidade de 

Lotes:

Número

PRISM
Número de Processo: Categoria de Investimento:

Método de Revisão 

(Selecionar uma das 

opções):

Datas Comentários - para 

UCS incluir método 

de Seleção

SEMA

IV.1.2 - Apoio técnico e 

fiduciário a UEP - 

Especialistas

COMPONENTE IV: 

ADMINISTRAÇÃO / 

GESTÃO DO 

PROJETO

100,00% USD 0,00 0,00% I . Administração do Programa

TOTAL

SUBPROJETOS

Unidade 

Executora:

Objeto da 

Transferencia:
Descrição adicional:

Quantidade de 

Lotes:

Número

PRISM
Número de Processo: Categoria de Investimento:

Quantidade Estimada 

de Subprojetos:

Datas

Comentários

TOTAL

CAPACITAÇÃO

Unidade 

Executora:
Atividade Descrição adicional:

Método de Aquisição

(Selecionar uma das opções):
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BID Local Total

 

$59.444,35 = Saldo do FR no 01/01 do ano

Janeiro $0,00 $0,00 $0,00 $940.000,00 $999.444,35

Fevereiro $0,00 $2.757,77 $2.757,77 $0,00 $999.444,35

Março $447.831,38 $23.779,02 $471.610,40 $0,00 $551.612,97

Abril $70.028,24 $18.899,95 $88.928,19 $0,00 $481.584,73

Maio $173.477,55 $4.625,72 $178.103,27 $0,00 $308.107,18

Junho $79.240,80 $59.195,31 $138.436,11 $498.000,00 $726.866,38

Julho $257.113,71 $80.500,00 $337.613,71 $0,00 $469.752,67

Agosto $232.850,77 $95.000,00 $327.850,77 $0,00 $236.901,90

Setembro $200.000,00 $125.000,00 $325.000,00 $0,00 $36.901,90

Outubro $509.000,00 $132.000,00 $641.000,00 $923.000,00 $450.901,90

Novembro $200.000,00 $220.000,00 $420.000,00 $0,00 $250.901,90

Dezembro $250.000,00 $152.000,00 $402.000,00 $0,00 $901,90

Total Anual $2.419.542,45 $913.757,77 $3.333.300,22 $2.361.000,00

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 2016

Meses

Gastos Previstos por mes
Previsao de 

Desembolsos (*)

Saldo Fundo 

Rotativo
 
(estimado, 

fim do mês )


