
CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO RONURO
SEMA POA 2018-2019
Contratada
Funbio

Planejamento Operativo Anual - POA Cronograma 2018 Cronograma 2019

Atividade Tarefa jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Elaboração do 
plano de manejo

Acompanhar a 
elaboração do 
plano de manejo*

Funcionamento 
do conselho 
gestor

Realizar 
mobilização e 
reuniões do 
conselho gestor**

Manutenção da 
sinalização

Manutenção e 
substituição de 
placas de 
sinalização***

Implementação 
do plano de 
proteção

Realizar ações de 
monitoramento, 
proteção e 
fiscalização***
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Aquisição de 
equipamentos

Aquisição de bens 
e equipamentos 
para gestão da 
UC****

Manutenção de 
equipamentos

Manutenção 
preventiva e 
corretiva de bens 
e 
equipamentos*****

Apoio às rotinas 
gerais de 
administração e 
gestão da UC

Operacionalização 
da UC*****

Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento da 
Biodiversidade: 
pré amostragem

Validação, 
implantação e 
manutenção das 
estações 
amostrais******
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Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento da 
Biodiversidade: 
amostragem

Amostragem do 
componente 
florestal - 
indicadores globais 
(protocolos básicos 
e avançados)******

Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento da 
Biodiversidade: 
pós amostragem

Avaliação 
continuada e 
planejamento 
adaptativo******

* A elaboração do plano de manejo está atrelada ao andamento do processo licitatório nº 221489/2016 com recursos oriundos de compensação ambiental, portanto a previsão da 
execução de acompanhamento depende intrinsecamente do andamento do referido processo e consequente encaminhamentos dados pela coordenadoria de contratos e aquisições-
CAC.
**A execução da atividade está atrelada a disponibilização de recurso humanos na gerencia da UC uma vez que o gerente regional da UC é conforme rege estatuto do conselho 
presidida pelo gerente da UC. Ressalta-se também que a previsão no estatuto do referido conselho prevê três reuniões ordinárias. Portanto os gestores da sema devem assegurar a 
disponibilidade de um gerente lotado na uc para a efetividade da atividade.

***O cronograma de execução está diretamente atrelado a indicação do gerente regional da UC através de relatório técnico que indique a necessidade de execução de tal atividade, 
devendo o relatório constar a especificação da restauração a ser realizada juntamente com a apresentação de três orçamentos. Portanto os gestores da sema devem assegurar a 
disponibilidade de um gerente lotado na UC para a efetividade da atividade.
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****O cronograma de execução está diretamente atrelado ao Funbio uma vez que quando da elaboração do POA da UC 20018/2019 por determinação do próprio Funbio já foi 
inserido no sistema cérebro o ano de aquisição dos equipamentos. Sendo assim o gestor/arpa da UC já fez o que é de sua responsabilidade. Ressalta-se que em consulta ao sistema 
cérebro a aquisição dos equipamentos encontram-se em processo de licitação conforme os padrões Funbio/Arpa.

***** O cronograma de execução está diretamente atrelado a apresentação por parte da gerencia regional da UC de um cronograma anual de execução da tarefa para que seja dado 
os encaminhamentos junto ao funbio/sistema cérebro. Portanto os gestores da sema devem assegurar a disponibilidade de um gerente lotado na uc para a efetividade da atividade.

****** O cronograma de execução está diretamente atrelado ao cumprimento do termo de cooperação técnica nº009/2010/sema/mt estabelecido com a UFMT- Universidade 
Federal do estado de Mato Grosso, especificamente ao que diz respeito ao campus sinop, e portanto conforme da disponibilidade da mesma para a execução da tarefa. Ressalta-se 
que a execução da mesma só é possivel com acompanhamento do gerente regional da uc portanto os gestores da sema devem assegurar a disponibilidade de um gerente lotado na uc 
para a efetividade da atividade.


