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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Data: 17 DE OUTUBRO DE 2018                         Horário: 14:30 

Local:Auditório Rovani de Souza Dantas -Parque Natural Municipal dos Pássaros 

Pauta: 

1. Aplicação dos Recursos de FMMA; 

2. Informes Gerais. 

Conselheiros Presentes: 

Sr. Jorge Ronaldo Paes Leme (Presidente) 

Sr. Elisandro Gonçalves Henriques (Titular SAAE) 

Sr. Whitson José da Costa Junior (Titilar ICMBIO) 

Sr. Rogério Câmara (Titular MARE) 

Sr. Maycon Nunes Siqueira(Titular Associação RAÍZES) 

Sr.ª Marianna R G Cavalcante (Titular CILSJ)  

Sr. Flávio Silva Machado (Titular UFF) 

Sr.ª Eliane Camacho de Moraes (Titular SEMEDE) 

Sr.ª Mônica Linhares da Silva (Suplente SEMAP) 

Sr.ª Bruna Rocha Oliveira (Suplente AERO) 

Conselheiros que justificaram ausência: 

Srª Mônica Pires Sant’ana Maciel (Titular OAB – 52°SS) 

Sr. Wilson Eigi Iwasa (Titular ABTEHMA) 

Sr. Victor Hugo Santos (Titular Paróquia) 

Sr. Marcos Vaz De Campos (Suplente Paróquia) 

Participantes Convidados: 

Sr.ª Silvana Faria Sarzedas – SEMAP 

Sr. Carlos Alberto Linhares  - Assessor Gabinete 

Sr. Maycon Prata – SAAE 

Sr.ª Gisely Mendes – NEA –BC 

Sr. Edgar Alves Rocha – SEMAP 

Sr.ª Natasha L. M. G. P. Jacob – SEMAP 

Sr.ª Gisele Pereira Ferrereia – SEMAP 

Sr. Marcelino Carlos Dias Borba – Prefeito de Rio das 

Ostras 
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Aos dezessete dias do mês de outubro de 2018, no auditório Rovani de Souza Dantas, às 14h38min teve inicio a 4ª 

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras-CMMA, com a seguinte 

pauta: 1) Aplicação dos Recursos de FMMA; 2) Informes Gerais. Srª Mônica justificou que a convocação da 

reunião extraordinária foi para ordenar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, 

tendo em vista que estamos  no final  do exercício de 2018. Apresentou um resumo com o saldo do FMMA 

(tabela em anexo) e o Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA para o Exercício 

2018/2019. Sr. Whitson alertou que o Conselho já havia aprovado a confecção de Folders para REBIO União, por 

ocasião do aniversário de 20 anos da UC, no valor de R$10.000,00(dez mil reais). O processo não foi adiante por 

conta das Eleições Suplementares. Sr. Rogério questionou se o objeto do folder ainda é pertinente. Sr. Whitson 

repondeu que sim, que o material para divulgação da Reserva e não está vinculado a comemoração dos 20 anos. 

Após Sr.ª Silvana iniciou a apresentação do Plano de Aplicação do FMMA. Informou que o plano foi montado de 

acordo com os Programas de Trabalho do Orçamento do FMMA: I) Implantação e Manutenção de Áreas 

Verdes; II) Educação Ambiental e Preservação; e III) Preservação e Conservação Ambiental. Dentro o 

Programa de Implantaçaõ e Manutenção de Áreas Verdes foi proposto : I.A.) Revitalização de Praças e Áreas 

Verdes - Aquisição de materiais diversos (madeiras, peças de eucalipto, ferragens, tintas, etc) para recuperar 

parquinhos, decks, mobiliario urbano, etc; Valor estimado de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). I.B.) 

Aquisição de material para recuperação ponte do Parque Natural Municipal dos Pássaros - PNMP - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.287/2017, Registro de preços destinado a contratação de empresa para 

fornecimento de materiais diversos visando a reconstrução da passarela de acesso as trilhas do Parque dos 

Pássaros, situado na sede da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca – SEMAP, no município de Rio 

das Ostras. Valor estimado R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). I.C.) Cercamento na APA da Lagoa de Iriry - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.705/2018 - Registro de preço para aquisição de material de consumo 

para construção de cercas na APA da Lagoa do Iriry, no município de Rio das Ostras. Valor estimado R$ 

41.949,96 (quatenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais, noventa e seis centavos). I.D) Cercamento de 

áreas de Manguezal - segundo a Sr.ª Natasha Jacob esse processo já foi aprovado pelo CMMA e está em 

andamento. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5.123/2017, teve início em 22/01/2018. O valor do contrato era 

de R$ 246.999,74 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais, setenta e quatro centavos) 

para 4 meses de serviço. Foram efetuadas 3 medições até a data de 19/04/2018, totalizando um valor de R$ 

67.170,59 (sessenta e sete mil, cento e setenta reais e cinquenta e nove centavos). Os serviços efetuados até 

19/04/2018 correspondem a 27,19% do total contratado. A empresa paralisou os serviços no dia 19/04/2018. A 

SEMAP abriu o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.948/2018, solicitando instruções a PGM para 

regularização dos serviços, tendo em vista a importância do cercamento de áreas de manguezal para inibir ações 

de invasão. A PGM solicitou um cronograma físico financeiro de prazo para conclusão dos serviços. A empresa 

elaborou o cronograma, se comprometendo a cumprir o prazo.  A PGM solicitou abertura de processo de aditivo 

de prazo ao contrato. A SEMAP abriu o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34.986/2018 solicitando a 
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prorrogação de prazo. Atualmente os três processos encontram-se na PGM em análise. Saldo estimado do 

Contrato R$ 179.829,15 (cento e setenta e nove  mil, oitocentos e vinte nove reais, e quinze centavos). Sr. 

Rogério questionou se foi constatado por que a ponte do PNMP foi danificada, se os materiais empregados são 

adequados. Sr.ª Silvana informou que a estrutura proposta é totalmente diferente da atual, serão empregadas peças 

de concreto na sua sustentação. Proseguindo na apresentação do plano o programa Educação Ambiental - II.A) 

Rio das Ostras Mais Ambiente: visando estruturar a campanha educativa foi prevista confecção e/ou aquisição 

de: Material promocional, Material de divulgação, Material de apoio, Material de premiação, Locação de 

transporte para alunos e professores e Despesa alimentação/ lanche. Sr.ª Silvana esclareceu que essa campanha 

está sendo elaborada em atendimento a solicitação do Sr. Prefeito Marcelino, a fim de sensibilizar a população 

para a questão dos resíduos sólidos descartados de forma errada. Sr. Rogério indagou se essa atividade estará 

vinculada a uma ação fiscalizatória posterior. Sr.ª Silvana aproveitou a ocasião para apresentar a Sr.ª Gisele, que 

está adequando e revisando a legislação atual. Silvana ponderou ainda que os serviços não estavam sendo 

realizados adequadamente e isso contribuía para o descarte irregular dos resíduos. Segundo ela: “Existe um bonde 

de limpeza e agora precisamos ter um bonde de educação!”Para o Sr. Rogério o fato da prefeitura limpar gera na 

população o sentimento que ela pode jogar fora em qualquer lugar e horário. Enfatizou que é necessário 

comunicar que o descarte irregular de resíduos é uma infração e que a pessoa física ou jurídica, pode ser multada. 

Sr.ª Silvana disse que na Campanha “Rio das Ostras Mais Ambiente” as escolas serão convidadas a participar para 

que os alunos interessados produzam individualmente um mascote e em grupo um slogan.O objetivo deste projeto 

é despertar nos cidadões riostrenses, através das crianças, o sentimento de pertencimento e melhorar as condições 

da limpeza urbana. Para o Conselheiro Rogério as escolas poderiam adotar as praças próximas, Sr. Flavio 

complementou dizendo que empresas poderiam adotar também. A Sr.ª Gisele (Associação Raízes) disse que um 

dos objetivos de sua entidade é fazer uma análise crítica da continuidade do projeto, e gostaria de saber como 

serão destinados os resíduos gerados, sabe que existe um Grupo de Trabalho específico no Conselho, mas gostaria 

de saber como se dará a continuidade. Sr.ª Silvana informou que a campanha não tratará só da questão da 

separação de lixo, será um mecanismo de participação social. Sr.ª Eliane complementou dizendo que a sociedade 

deve ser co-autora para se sentir participando e assumir a sua parcela de responsabilidade. Silvana enfatizou que a 

educação não é pronta, e sim um processo em construção. Sr. Rogério sugeriu de se fazer uma competição a 

exemplo do que o comércio no Natal e incentivar uma gincana da praça mais enfeitada. Retornando a discussão 

sobre o Plano de Aplicação do FMMA no programa de Preservação e Conservação Ambiental foram 

submetidos as seguintes propostas: III.A) Aquisição de Maquinário para Trituração de Galhos: Picador móvel 

para trituração de arbustos inteiros, plantas, galhos, troncos e podas. Ideal para limpeza de jardins e vias 

rodoviárias, manejo de árvores em áreas urbanas, entre outras tarefas, com capacidade de corte de até 230 mm, 

motor diesel de 4 cilindros, partida elétrica com consumo de combustível de 5 a 8 l/h em média, preço estimado 

de R$ 192.500,00 (cento e noventa e dois mil, e quinhentos reais); III.B) Locação de Maquinário para 

Trituração de Galhos: Locação de máquina picadora, trituradora de galhos, capacidade de moagem até 100mm 

ou 4", motor diesel 65cv, partida elétrica 04 cilindros, sistema de alimentação calha com abertura de 250x250, 

bicas de entrada basculante para transporte, triturador - rotor de diâmetro fr 450mm, seis facas de corte côncavas 

em aço sae5160, descarga bica giratória 360º, peso operacional aproximado de 855kg, comprimento: 2.362mm, 

largura: 2.032mm, altura: 2.286mm, incluído combustível e toda manutenção necessária. Valor da hora: R$ 55,00 

x 176 horas = R$ 9.680,00/mês, e  por ano R$116.160,00 (cento e dezesseis mil, cento e sessenta reais); III.C) 

Aquisição de veículo para SEMAP (Adesão ao Processo da SEMAD - Registro de Preços) - Veículo tipo picape, 

2.2 a 2.8 4x4, porte médio, zero quilometro, na cor branca, com 4(quatro) portas, combustível diesel, com 

potência mínima de 177 CV, câmbio manual, transmissão de  05 (cinco) velocidades à frente e 01(uma) a ré, com 

capacidade de transporte para 05(cinco) passageiros,  com ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica, freios 

ABS, Airbags frontais, faróis de neblina e alarme antifurto perimétrico. Valor estimado de R$ 127.474,50 (cento e 

vinte sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais, e cinquenta centavos); III.D) Aquisição de veículo para 

SESEP / CPA (Adesão ao Processo da SEMAD - Registro de Preços)Veículo tipo picape, 2.2 a 2.8 4x4, porte 

médio, zero quilometro, na cor branca, com 4(quatro) portas, combustível diesel, com potência mínima de 177 

CV, câmbio manual, transmissão de  05 (cinco) velocidades à frente e 01(uma) a ré, com capacidade de transporte 

para 05(cinco) passageiros,  com ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica, freios ABS, Airbags frontais, 

faróis de neblina e alarme antifurto perimétrico. Valor estimado de R$ 127.474,50 (cento e vinte sete mil, 

quatrocentos e setenta e quatro reais, e cinquenta centavos); III.E) EE  Esgoto Parque dos Pássaros (aprovado 

pelo CMMA em 12/09/2018) - Implantação de Estação Elevatória para integração do Parque dos Pássaros a rede 

coletora do sistema de tratamento de esgoto municipal. Valor estimado de R$90.000,00 (noventa mil reais). Sr.ª 

Silvana ressaltou que quanto mais se limpa, mais resíduos são gerados e ao triturar o material proveniente da poda 

de árvores, diminuímos o volume do material e ainda podemos produzir um material que é empregado em 

produção de mudas, arborização urbana, recuperação de áreas degradadas, etc. O veículo para SEMAP seria 

específico para o trabalho da fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental, com tração nas 4 rodas 
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possibilitando chegar a locais de difícil acesso. A mesma coisa para a Coordenadoria de Proteção Ambiental da 

SESEP, que atualmente está sem viaturas para realizar suas rondas. Os conselheiros presentes lembraram a atual 

gestão que foi aprovado o investimento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para manutenção de duas picapes, com 

objetivo de atender a CPA. Segundo informações o processo não foi montado por falta de orçamentos. As 

Conselheiras Bruna e Eliane ponderaram que normalmente as  empresas optam pela locação de automóveis, para 

evitar a manutenção, tornando mais viável a relação custo x benefício. Sr.ª Silvana afirmou que a intenção é aderir 

ao Registro de Preços do processo de compras da Secretaria de Administração, que está aguardando a aprovação 

dos valores pelo Controle Interno, para publicar a licitação. Com isso ganharíamos tempo, ao passo que se ainda 

formos buscar orçamentos, podemos fechar o ano sem montar o processo de locação ou compra. Foi verificado na 

lei que cria o Fundo a possibilidade de se investir na construção da Estação Elevatória para integração do Parque 

dos Pássaros, já que estaríamos melhorando as condições ambientais da Unidade de Conservação. Sr. Rogério 

discordou, pois acredita que o Fundo pode custear obras de saneamento. Sr. Elisandro explicou que para elaborar 

o projeto necessita de um levantamento planialtimetrico, e na prefeitura existem dois topógrafos: um está na 

SEMOP e outro na SEMAP realizando levantamentos no Aterro Sanitário. Este levantamento determinará a 

concepção da contrução e a viabilidade. Existe a possibilidade de se fazer o escoamento gravitacional e com isso 

diminuir os custos com manutenção, bombas caríssimas e eletricidade, com isso essa ligação pode sair por R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Apontou a possibilidade de se fazer uma parceria com o Comitê de Bacias para 

realizar a ligação da rede as EE da Avenida Brasil e na Boca da Barra. No caso do Blue Cost e da MRV não se 

pode obrigar a empresa realizar a ligação a EE do Âncora. Sr. Rogério afirmou que trouxe o assunto novamente a 

discussão porque foi dito na reunião passada para que o SAAE levantasse outros pontos prioritários para que o 

CMMA podesse elaborar um planejamento de investimentos para o Fundo de Meio Ambiente. Sr.ª Silvana 

ponderou então de irmos em busca de recursos para saneamento no Comitê de Bacias, até porque o orçamento do 

FMMA não é suficiente para custear obras do porte de saneamento. Silvana pediu para iniciar a votação das 

propostas. Sr. Rogério perguntou se a aprovação se daria por bloco e ratificou sua sugestão de se incluir a ligação 

do trecho da Enseada a EE do Âncora, em razão da importância da ARIE de Itapebussus, além do lençol freático 

que abastece as lagoas. Sr.ª Marianna questionou onde fica estabelecido na Lei que só se pode custear o 

saneamento em Unidade de Conservação. Procedeu-se então a leitura da lei nº1286/2008, que cria o FMMA. Sr. 

Elisandro acredita que o saneamento pode ser considerado como um instrumento de controle ambiental, e então é 

uma prioridade para aplicação dos recursos conforme preconiza o inciso III, do artigo 5º. Sr.ª Bruna indagou se há 

possibilidade de se saber quais são os pontos que trazem os maiores prejuízos para o meio ambiente. Sr. Elisandro 

afirmou que é possível identificar esses pontos. Sr.ª Marianna alertou que o Comitê de Bacias possui 13 

rúbricas em seu plano de aplicação plurianual e não se atem somente ao saneamento. Portanto, não se pode 

garantir a aplicação do recurso no saneamento do município de Rio das Ostras, apenas. Explicou que o comitê é 

composto por 6 municípios e não é possível solucionar os problemas de saneamento de todos, uma vez que essa é 

uma atribuição municipal. E sugeriu, por este motivo, que o CMMA aportasse recursos do FMMA em 

saneamento a partir do ano de 2020, uma vez que o saldo para o final de 2018 e o ano de 2019  já estava 

comprometido em outras rúbricas, conforme o Plano de Aplicação 2018-2019 em tela. Sr. Marcelino sugeriu que 

o município entre com uma contrapartida para realizar obras de saneamento. Sr. Rogério criticou a visão estreita, 

normalmente das gestões públicas, que sempre busca sanear locais totalmente ocupados, resultando em obras 

caras, deixando de lado áreas em processo de ocupação, não se antecipa e implanta logo o saneamento. Sr. 

Marcelino comentou o caso do Canal de Medeiros, disse que fez contato com o Prefeito Paulo Dames, e que o 

mesmo se prontificou a realizar a dragagem do canal no trecho dele. Os municípios estão em negociação para 

melhoras as condições ambientais desta região. Sr. Rogério destacou a importância de se criar um canal para 

denuncias via aplicativo de celular, citou como exemplo a sexta p.p.,  a ocasião que verificou pessoas em atitude 

suspeita na estrada do contorno  próximo ao condominido Terras do Contorno, com foices em punho, aparentando 

se tratar de uma invasão de terras. Tentou contato com a Guarda e com a Polícia Rodoviária, e através da 1ª 

Secretaria do CMMA conseguiu passar a informação adiante, que chegou na Superintente de Gestão Ambiental e 

finalmente essa contatou a SESEP que debelou o movimento de invasão. Sr. Marcelino aproveitou o ensejo e 

ponderou: “Como vamos fiscalizar se não temos carros, a frota está toda sucateada, os equipamentos comprados 

para essa finalidade estão sem condições de uso!” Sr. Rogeiro insistiu na necessidade de se criar um meio de 

comunicação, onde o munícipe possa tirar fotos e denunciar as infrações. Sr. Marcelino informou que está sendo 

desenvolvido um aplicativo para se tirar fotos, denunciar e em três dias o caso ser resolvido. Se não for resolvido 

a tolerância será ZERO. Comentou a situação da saúde e que espera ordenar os serviços após a abertura da UPA, 

muitos problemas com pessoal. Disse ainda que o TCE está realizando o cruzamento de informações e se 

houverem médicos com mais de três vínculos, serão chamados para optar. Após Sr.ª Silvana iniciou a votação das 

propostas: I.A.) Revitalização de Praças e Áreas Verdes – R$ 250.000,00 – APROVADO POR 

UNAMIDADE; Sr. Maycon pediu a palavra e destacou que em junho o Conselho aprovou novo Regimento 

Interno, e neste ficou estabelecido que as plenárias extraordinárias do CMMA realizar-se-ão por convocação do 
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Presidente ou por iniciativa de dois terços do colegiado, e suas convocações deverão estar acompanhadas das 

informações e/ou documentos, anexados estes com antecedência de 72 horas,  sobre os assuntos a serem objeto de 

deliberação. Sr. Rogério avaliou que embora o Regimento Interno estabeleça essas regras, nada impede o 

Conselho avaliar as propostas apresentadas e votar. Após breve discussão foi colocado em votação o 

prosseguimento da reunião com aprovação das proposta, ou o adiamento da aprovação para outra data. 

APROVADO POR UNANIMIDADE a continuação da reunião. I.B.) Aquisição de material para recuperação 

ponte do Parque Natural Municipal dos Pássaros – PNMP – 14.000,00; APROVADO POR 

UNANIMIDADE. I.C.) Cercamento na APA da Lagoa de Iriry - R$ 41.949,96; APROVADO POR 

UNANIMIDADE. I.D) Cercamento de áreas de Manguezal – processo já em andamento aguardando parecer 

da PGM. II.A) Rio das Ostras Mais Ambiente – R$50.000,00; APROVADO POR UNANIMIDADE. III.A) 

Aquisição de Maquinário para Trituração de Galhos - R$ 192.500,00; Sr.ª Bruna crê ser importante um estudo 

para ver a viabilidade da compra ou locação do equipamento. Sr. Edgar informou que a SEMAP fez alguns 

levantamentos, e ficou apurado que a manutenção do equipamento gera em torno de R$60.00,00 (sessente mil 

reais) ano, e após seis anos essa manutenção se torna inviável. REPROVADO POR UNANIMIDADE. III.B) 

Locação de Maquinário para Trituração de Galhos - R$ 116.160,00; APROVADO POR UNANIMIDADE. 

III.C) Aquisição de veículo para SEMAP - R$ 127.474,50; APROVADO POR UNANIMIDADE. III.D) 

Aquisição de veículo para SESEP / CPA - R$ 127.474,50; APROVADO POR UNANIMIDADE. III.E) EE  

Esgoto Parque dos Pássaros – R$ 90.000,00, Aprovado na reunião de 12/09/2018. O Plano de Aplicação do 

FMMA foi aprovado para o exercícios 2018/2019, os investimentos estão estimados no valor de R$996.888,11 

(novecentos e noventa seis mil, oitocentos e oitenta e oito, e onze centavos). Os Conselheiros assinaram o Termo 

de Aceite. Sr. Elisandro fez uma ressalva de que a partir do estudo planoaltimetrico poderemos saber se será 

necessária a construção da elevatória. A Sr.ª Silvana lembrou aos conselheiros que o município de Rio das Ostras 

recebe um importante montante de recursos do ICMS Verde, e que este poderia ser uma possível fonte de recursos 

para investimentos em saneamento. O Sr. Ronaldo Paes Leme sugeriu, então, que o CMMA propusesse ao 

Prefeito, o Sr. Marcelino Borba, a transferência dos recursos do ICMS Verde da conta única do município para o 

FMMA. O Prefeito, Sr. Marcelino Borba, concordou em enviar esta proposta de lei à Câmara dos Vereadores e 

informou que pretende, ainda, direcionar 0,5% da arrecadação municipal para o FMMA, sob gestão do CMMA. O 

mesmo afirmou, ainda, que o conselho deve ter autonomia para executar e fiscalizar demandas, pois é um órgão 

por meio do qual todos os segmentos da sociedade participam da gestão dos recursos municipais.Nada mais 

havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h e 40 min. E eu, Mônica 

Linhares da Silva, lavrei a presente, que será assinada pelo Senhor Presidente e Conselheiros presentes. 

 

 

Ronaldo Paes Leme 

Presidente do CMMA 

   

 

ANEXO: 

 

  

 

RESUMO DO BALANCETE DA DESPESA DO 
FMMA  2018 

SALDO INICIAL 250.500,00 

SUPLEMENTAÇÕES 817.785,48 

TOTAL 1.068.285,48 

REDUÇÕES 12.000,00 

PAGO NO ANO 68.846,64 

PAGAMENTOS A EFETUAR 215.302,68 

SALDO DISPONÍVEL 772.136,40 



 
                             Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA biênio 2018-2019 

 

 

TERMO DE ACEITE 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, que concordamos com o Plano de Aplicação do Fundo Municipal 

de Meio Ambiente – FMMA, aprovado na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Rio das Ostras – CMMA. Os recursos foram estimados no valor de R$ 996.888,11 (novecentos 

e noventa seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais), a serem implementados nos exercícios de 2018 e 

2019.  

A aquisição dos artigos listados no Plano de Aplicação do FMMA deverá ser submetida ao processo 

licitatório em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

economicidade. 

 

Rio das Ostras, 17 de outubro de 2018. 

 
 

CONSELHEIROS ASSINATURA 

ALMIR CORREA  

ROGÉRIO CÂMARA  

MAYCON NUNES SIQUEIRA  

FLÁVIO SILVA MACHADO  

MARIANNA RODRIGUES GULLO CAVALCANTE  

ELISANDRO GONÇALVES HENRIQUES  

WHITSON JOSÉ DA COSTA JUNIOR  

JORGE RONALDO PAES LEME  

MÔNICA LINHARES DA SILVA  

ELIANE CAMACHO DE MORAES  

 
 



Programa Descrição Justificativa
Recurso Estimado 

(R$)

Revitalização de Praças e Áreas Verdes 
Aquisição de materiais diversos (madeiras, peças de eucalipto, ferragens, tintas, etc) para recuperar parquinhos, decks,

mobiliario urbano, etc;
250.000,00R$                    

Aquisição de material para recuperação ponte do 

Parque dos Pássaros

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.287/2017, Registro de preços destinado a contratação de empresa para 

fornecimento de materiais diversos visando a reconstrução da passarela de acesso as trilhas do parque dos pássaros, 

situado na sede da Secretaria De Meio Ambiente, Agricultura e Pesca – SEMAP, no município de Rio das Ostras.

14.000,00R$                      

Cercamento na APA da Lagoa de Iriry
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.705/2018 - Registro de preço para aquisição de material de consumo para 

construção de cercas na APA da Lagoa do Iriry, no município de Rio das Ostras.
41.949,96R$                      

Cercamento de áreas de Manguezal (processo em 

andamento)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 5123/2017 – ORIGINAL DO SERVIÇO - Início em 22/01/2018.

Valor de R$ 246.999,74 – 4 meses de serviço

• Foram efetuadas 3 medições até a data de 19/04/2018, totalizando um valor de R$ 67.170,59. 

• Os serviços efetuados até 19/04/2018 correspondem a 27,19% do total contratado.

• A empresa paralisou os serviços no dia 19/04/2018.

• A SEMAP abriu o processo 22.948/2018 solicitando instruções a PGM para regularização dos serviços.

• A PGM solicitou um cronograma físico financeiro de prazo para conclusão dos serviços.

• A empresa elaborou o cronograma, se comprometendo a cumprir o prazo.

• A PGM solicitou abertura de processo de aditivo de prazo ao contrato.

• A SEMAP abriu o processo 34.986/2018 de prorrogação de prazo.

• Os 3 processos encontram-se na PGM em análise.

179.829,15R$                    

Educação Ambiental Campanha Rio das Ostras + Ambiente

• Material promocional

• Material de divulgação

• Material de apoio

• Material de premiação

• Locação de transporte para alunos e professores

• Despesa alimentação/ lanche

50.000,00R$                      

Locação de Maquinário para Trituração de Galhos

Locação de máquina picadora, trituradora de galhos, capacidade de moagem até 100mm ou 4", motor diesel 65cv,

partida elétrica 04 cilindros, sistema de alimentação calha com abertura de 250x250, bicas de entrada basculante para

transporte, triturador - rotor de diâmetro fr 450mm, seis facas de corte côncavas em aço sae5160, descarga bica giratória 

360º, peso operacional aproximado de 855kg, comprimento: 2.362mm, largura: 2.032mm, altura: 2.286mm, incluído

combustível e toda manutenção necessária. Valor da hora: R$ 55,00 x 176 horas = R$ 9.680,00 (mês) / R$116.160,00

(ano).

116.160,00R$                    

Aquisição de veículo para SEMAP (Adesão ao 

Processo da SEMAD - Registro de Preços)

Veículo tipo picape, 2.2 a 2.8 4x4, porte médio, zero quilometro, na cor branca, com 4(quatro) portas, combustível diesel, 

com potência mínima de 177 CV, câmbio manual, transmissão de  05 (cinco) velocidades à frente e 01(uma) a ré, com 

capacidade de transporte para 05(cinco) passageiros,  com ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica, freios ABS, 

Airbags frontais, faróis de neblina e alarme antifurto perimétrico;

127.474,50R$                    

Aquisição de veículo para SESEP / CPA (Adesão ao 

Processo da SEMAD - Registro de Preços)

Veículo tipo picape, 2.2 a 2.8 4x4, porte médio, zero quilometro, na cor branca, com 4(quatro) portas, combustível diesel, 

com potência mínima de 177 CV, câmbio manual, transmissão de  05 (cinco) velocidades à frente e 01(uma) a ré, com 

capacidade de transporte para 05(cinco) passageiros,  com ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica, freios ABS, 

Airbags frontais, faróis de neblina e alarme antifurto perimétrico;

127.474,50R$                    

EE  Esgoto Parque dos Pássaros (aprovado pelo 

CMMA em 12/09/2018)

Implantação de Estação Elevatória para integração do Parque dos Pássaros a rede coletora do sistema de tratamento de

esgoto municipal;
90.000,00R$                      

996.888,11R$                    

Implantação e 

Manutenção de Áreas 

Verdes

TOTAL

Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA - Exercício 2018/2019

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA biênio 2018-2019

Preservação e 

Conservação Ambiental

Aprovado na 4ª Reunião Extraordinária do CMMA, realizada em 17/10/2018.


