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Deliberação Ação a ser implementada Prazo para implementação Responsável pela
implementação

7.1.a. Promova a criação de uma
ação específica no Instrumento de
Planejamento(PPA), com adequada

referência dos seus atributos e metas;
que priorize a execução de atividades
de forma contínua e voltadas para as
finalidades da APA; e garanta uma

alocação adequada de recursos
financeiros;

Criar ações específicas para
adequada gestão da APA-BRB.

Dezembro2015 Diretor DIRAF
ChefeDUC
SEPLAN

7.1.b. Dote a gestão da APA de
recursos humanos, suficientes e

capacitados, para o desenvolvimento
de suas finalidades;

Fazer o levantamento dos recursos
humanos necessários;

Abril 2014 Chefe DUC

Realização de concurso público. Julho 2015 Presidente FEMARH

Lotar os servidores necessários, na
Divisão de Unidades de

Conservação;
Outubro 2015 Presidente FEMARH

Diretor DMCA
7.1.c. Promova planos de

capacitações aos servidores
envolvidos com a gestão da APA

(Divisão de Unidades de
Conservação) e com foco nas

necessidades;

Fazer o levantamento das
capacitações necessárias;

Maio 2014 Chefe DUC

Contratar consultoria para ministrar
as capacitações;

Julho 2015 Presidente FEMARH 
 Diretor DIRAF 

Realizar os cursos de capacitação Novembro 2015 Presidente FEMARH
 Diretor DIRAF 



7.1.d. Dote a gestão da APA BRB de
estrutura física (sede) e insumos

necessários ao cumprimento de sua
missão

Fazer o levantamento dos
insumos/equipamentos e estrutura

física necessária

Junho 2014 Chefe DUC

Elaboração do Projeto de engenharia
da sede da APA-BRB em Santa

Maria do Boiaçu

Julho 2015 Presidente FEMARH 
Diretor DIRAF 

Contratar empresa para confecção do
Projeto de engenharia da sede da

APA-BRB em Santa Maria do
Boiaçu

Dezembro 2015 Presidente FEMARH 
 Diretor DIRAF 

Conclusão da sede da APA-BRB; Dezembro 2016 Presidente FEMARH 
 Diretor DIRAF 

Comprar insumos e equipamentos
necessários.

Dezembro 2016 Presidente FEMARH 
 Diretor DIRAF

7.1.e. Revitalize o Conselho
Consultivo da APA BRB, sendo
elaborado o Plano de Ação e o

Regimento Interno

Fazer projeto logístico-financeiro
para revitalização da APA BRB;

Agosto 2014 Chefe DUC

Elaborar minuta do Regimento
Interno;

Setembro 2014 Chefe DUC

Realizar ação de mobilização nas
comunidades integrantes da APA-

BRB.

Outubro 2014 Diretoria DMCA e Chefia DUC

Realizar assembleia de posse dos
conselheiros e aprovação do

Regimento Interno;

Novembro 2014 Chefe da DUC
Diretor DMCA

7.1.f. Elabore, a princípio, um
instrumento de planejamento que
formalize e implemente ações de Elaborar o instrumento; Junho 2014 Chefe DUC



proteção e fiscalização na APA BRB,
e, posteriormente, seja elaborado o

Plano de Manejo da APA
7.1.g. Promova medidas de

articulação por meio do Chefe da
UC, entre a gestão da APA e os

atores externos (IBAMA,
ITERAIMA, ONGs, etc.);

Fazer reuniões com as instituições
envolvidas para estabelecer as
medidas inerentes à cada uma

Março 2015
Presidente FEMARH

Diretor DMCA
Chefe DUC

Formalizar Termo Cooperação
Técnica com instituições envolvidas

na gestão da APA BRB
Junho 2015

Presidente FEMARH
Diretor DMCA

Chefe DUC
7.1.h. Disponibilize as informações

operacionais e de gestão da APA
(existência e fácil acesso), de forma

atualizadas, precisas e úteis;

Criar link específico para APA-BRB
no site da FEMARH. Agosto 2015

Presidente FEMARH
Diretor DMCA

Chefe DUC
Disponibilizar informações no site da

FEMARH; Novembro 2015
Presidente FEMARH

Diretor DMCA
Chefe DUCCriar material de divulgação da APA-

BRB (folder, cartilhas, mapas etc) Novembro 2015
7.1.i. Formule diretrizes e/ou

mecanismos formalizados que
assegurem o estabelecimento de
parcerias necessárias à efetiva

implantação e proteção das APA
BRB

Fazer reuniões com as instituições
envolvidas para estabelecer as
medidas inerentes à cada uma

Março 2015
Presidente FEMARH

Diretor DMCA
Chefe DUC

Formalizar Termo de Cooperação
com instituições envolvidas na

gestão da APA BRB

Junho 2015

7.1.j. Efetive ações contínuas de
proteção e fiscalização na APA;

Elaborar Plano de Ação anual de
proteção e fiscalização;

Junho 2014 Chefe da DUC

Efetuar as ações conforme
cronograma estabelecido no Plano.

Setembro 2014 Presidente FEMARH
Diretor DMCA

Chefe DUC
7.1.k. Efetive as ações de

monitoramento dos desmatamentos e
queimadas na APA;

Aquisição de imagens de satélite
apropriadas e atualizadas.

Setembro 2014 Presidência FEMARH
Diretor DIRAF



7.1.l. Elabore estudos e
levantamentos para consolidação da

APA (levantamento da
biodiversidade);

Formalizar parcerias com instituições
de pesquisa (UFRR; UERR; IACT)

Junho 2015 Chefe da DUC
Diretor DMCA

Presidência FEMARH
Realizar os estudos conforme

documento formalizado.
Conforme cronograma definido com

as parcerias firmadas
Representante da Instituição

envolvida
 Presidência FEMARH

7.1.m. Efetive pesquisas científicas
com destaque às pesquisas

socioambientais, junto ao IACTI/RR;

Formalizar parceria com IACT Junho 2015 Presidente IACT e Presidente
FEMARH

Realizar os estudos conforme
documento formalizado

Conforme cronograma definido com
o IACT

Presidente IACT
 Presidência FEMARH

7.1.n. Mensure e disponibilize os
resultados alcançados na gestão da

APA BRB.
Fazer relatório anual.

09 meses Chefe da DUC

COMENTÁRIO DO GESTOR –Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a implementação das ações e
ainda outras considerações que julgar importante.
- Como é do conhecimento desta Auditoria Operacional, o governo federal, através do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio,
tem a pretensão em criar uma unidade de conservação denominada Reserva Extrativista Baixo Rio Branco Jauaperí, dentro dos limites da
APA BRB, absorvendo desta forma, cinco comunidades ribeirinhas.
A criação desta RESEX está prevista no Decreto Nº 6.754/2009, que trata do repasse de terras da União para o estado de Roraima.
Esta criação foi alvo de debates nas audiências públicas do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Roraima - ZEE, o qual está em
fase de conclusão. Sendo assim, a decisão sobre criação desta RESEX ainda não está definida.
Em reunião informal com o senhor Dr. Daniel Gianluppi, presidente do Instituto de Amparo a Ciência e Tecnologia -IACT, órgão responsável
pela elaboração e coordenação do ZEE, ocorrida no mês de dezembro de 2013, o mesmo orientou este gestor a elaborar este Plano de Ação
considerando o que atualmente este existe oficialmente,  que é a APA BRB em sua totalidade de extensão,  envolvendo todas as suas
comunidades ribeirinhas  integrantes.
- Quanto ao item 7.1.f,  a elaboração do Plano de Manejo, por ser um estudo complexo, depende de vários fatores que necessitam ser
previamente decididos e concluídos, como a definição sobre a criação da RESEX Baixo Rio Branco Jauaperí e seus limites; a revitalização do
conselho consultivo;  a construção da sede da APA BRB, e a alocação de recursos humanos e financeiros para a adequada gestão da



unidade. 
-O isolamento geográfico da APA BRB é um fator preponderante que dificulta as ações de gestão da unidade, visto que o seu acesso se dá
somente por via fluvial (03 dias em embarcação com motor de centro) ou aérea, o que torna os recursos logísticos-financeiros elevados.
- As condições climáticas também são um fator a se considerar, visto que no período de seca, o nível do rio Branco dificulta a navegação de
embarcações  de  médio  porte,  enquanto  que  no  período  de  inverno,  muitas  comunidades  ficam  alagadas,  obrigando  os  ribeirinhos  a
procurarem outros locais para moradia temporária.
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