Termo de Fomento nº 01 /2019 – Projeto: Conexões na Mata Atlântica: uma rede de
oportunidades para a conservação - SEMASA / Instituto Siades
Parecer Conclusivo – exercício 2019
Termo de Fomento nº: 01/2019

Processo Administrativo: 5554/2018

Projeto: Execução do Projeto: Conexões na Mata Atlântica: uma rede de oportunidades para a
conservação, proposto pelo Instituto Siades – Sistema de Informações ambientais para o
desenvolvimento sustentável, vencedor do Edital Fumgesan nº 01/2018 que tinha por objetivo a
seleção de projetos de Proteção, conservação e preservação de recursos naturais, seja na área
urbana ou de manancial.
Período de Vigência: 01/04/2019 à 01/12/2019
Concedente: Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo André

Convenente: Instituto Siades – Sistema de
Informações ambientais para o desenvolvimento
sustentável

Finalidade Estatutária:
I.

Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável;

II.

Estimular e desenvolver o pleno exercício da cidadania através da educação ambiental
para melhorar a qualidade de vida da população;

III.

Estudar, pesquisar e divulgar as causas dos problemas ambientais e as possíveis
soluções visando o desenvolvimento ecologicamente sustentável;

IV.

Difundir atividades educativas, culturais e científicas realizando pesquisa, conferências,
seminários, cursos, treinamentos, editando publicações com material gráfico de terceiros,
vídeos, processamento de dados, assessoria técnica nos campos ambiental, educacional
e sociocultural, bem como comercialização de publicações, vídeos, serviços e assessoria,
programas de informática, camisetas, adesivos, materiais destinados a divulgação e
informação sobre os objetivos do INSTITUTO SIADES – SISTEMA DE INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, desde que o produto desta
comercialização reverta integralmente para a realização desses objetivos;

V.

Estimular a parceria, o diálogo local e solidariedade entre os diferentes segmentos sociais
e redes de pesquisa, participando junto a outras entidades de atividades que visem
interesses comuns.

VI.

Desenvolver projetos ambientais visando o desenvolvimento sustentável.

Endereço: Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126 – 8º andar – Conj. 81, CV: 9727 – Itaim Bibi – São
Paulo/SP – Cep. 04532-060
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Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
Avenida José Caballero, 143 – Centro – Santo André - CEP 09040-210
Fone: 4433.9923 – e-mail: fumgesan@semasa.sp.gov.br

Objetivo Geral: Sensibilizar e conscientizar a população do entorno de duas Unidades de
Conservação de Proteção integral em Santo André para fortalecer o protagonismo em ações de
proteção, conservação e preservação dos recursos naturais.
1. Mapear e mobilizar: Mapear as dinâmicas sociais para conhecer os códigos da
população local e mobilizar atores sociais e instituições do entono de 2 Unidades
de Conservação de Santo André: Parque Natural Municipal do Pedroso ( PNMP) e
Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba (PNMNP).
2. Sensibilizar e integrar: Propiciar espaços de diálogo e interação que estimulem os
participantes à reflexão coletiva e à identificação conjunta de problemas e
potencialidade para a proteção da biodiversidade do PNMP, do PNMNP e o
desenvolvimento sustentável de seu entorno.
3. Articular e implementar: Oferecer espaço de formação e orientação para
elaboração, organização, fortalecimento e instrumentalização de 2 coletivos
ambientais para preservar a natureza, um no entorno do PNMP e outro no entorno
do PNMNP.
4. Apoiar e fortalecer: Consolidar o processo de sensibilização de atores e instituições
locais e a formação de um coletivo ambiental local de modo a fortalecer seu
protagonismo na mobilização de ações voltadas à preservação e conservação dos
Parques.
Valor Total: R$ 133.120,00

Repasses:

Repasse de Recursos do
Fumgesan: R$ 100.000,00
1ª parcela
Data: 04/04/2019

Contrapartida: R$ 33.120,00

2ª parcela
Data: 22/05/2019

Valor: R$ 18.511,00 Valor: R$ 27.910,00
Contrapartida:
Repasses:

R$ 17.280,00
4ª parcela
Data: 23/09/2019

R$ 4.320,00

3ª parcela
Data: 23/07/2019
Valor: R$ 19.390,00
R$ 4.320,00

5ª parcela
Data: 25/11/2019

Valor: R$ 23.029,00 Valor: R$ 11.160,00
Contrapartida:

R$ 27.349,00

R$ 14.040,00

Prestação de Contas
Recebida em:

03/05/2019

03/07/2019

02/09/2019

Aprovada em:

15/05/2019

18/07/2019

18/09/2019
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Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
Avenida José Caballero, 143 – Centro – Santo André - CEP 09040-210
Fone: 4433.9923 – e-mail: fumgesan@semasa.sp.gov.br

Deliberação
Fumgesan:

05/2019

07/2019

Recebida em:

05/11/2019

17/12/2019

Aprovada em:

19/11/2019

13/02/2020

11/19

02/2020

Deliberação
Fumgesan:

09/2019

Parecer:
Considerando o objetivo do Fumgesan – Fundo Municipal de Gestão e Saneamento
Ambiental de Santo André de concentrar recursos para fomentar projetos de interesse
ambiental em Santo André, em conformidade com as leis municipais 7733/98 e 8896/06, o
Projeto: Conexões na Mata Atlântica: uma rede de oportunidades para a conservação,
objeto do termo de fomento nº 01/2019 atingiu seus objetivos, atendendo aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, cumprindo-se todas as
clausulas do ajuste, destacando-se que:


Não houve utilização de recursos do convênio para pagamento de despesas não
financiáveis.



Durante a execução do projeto não houve aceitação de despesas em desacordo
com os valores de mercado e não pertinentes ao projeto.



Faturas, recibos e notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de
despesas, foram emitidos em nome da convenente, devidamente identificadas com
o número do convênio;



Todos os valores referente a contra partida foram apresentados em conformidade
com o termo de fomento.



Os itens descritos nos documentos fiscais foram analisados e constatados a
correspondência com o objeto do convênio.



Os recursos repassados foram correta e regularmente aplicados no objeto do
convênio.



A prestação de contas do ponto de vista financeiro está aprovada pelo
Departamento Administrativo e financeiro do Semasa, conforme portaria 118/2019,
que designou a CPC - Comissão de Prestação de Contas.
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A análise dos relatórios apresentados, bem como o acompanhamento das
atividades pela equipe de avaliação técnica, permite concluir que o projeto
“Conexões na Mata Atlântica: uma rede de oportunidades para a conservação”
cumpriu com o objetivo proposto.



Os resultados foram alcançados, formados 02 coletivos ambientais, o que
fortaleceu o protagonismo dos moradores com ações voltadas a preservação e
conservação de ambos os Parques: Parque Natural Municipal do Pedroso (PNMP),
este coletivo denominou-se Amigos do Pedroso e Parque Natural Municipal
Nascentes de Paranapiacaba, ( PNMP), este denominou-se Liga Jovem. Esperase que a sensibilização e a mobilização dos moradores em participar dos coletivos
levem a preservação e a conscientização da necessidade de preservação e ações
que incluam moradores e frequentadores dos parques, despertando sentimento de
pertencimento. Espera-se que este processo de Educação Ambiental implementado
pelo projeto tenha continuidade pelos moradores, contribuindo para a melhoria dos
Parques Paranapiacaba e Parque do Pedroso permitindo a formação de cidadãos
mais críticos, participativos, além de propagar conservação e ações igualmente.



Diante do exposto, a Comissão de Acompanhamento Técnico – CAT, conforme
portaria nº 232/2019 recomendou a aprovação da prestação de contas pelo Grupo
Gestor do FUMGESAN.

As informações acima foram extraídas do Relatório de Análise Técnica – CAT (
Comissão de Acompanhamento Técnico) por meio da portaria de nº 232/2019 e
Relatório de Análise Financeira - CPC – Comissão de Prestação de Contas, por
meio da portaria de nº118/2019, nomeadas por ato do Superintendente do
SEMASA aprovada pelo Conselho Gestor do Fumgesan, publicada no Diário do
Grande ABC e no site do SEMASA (www.semasa.sp.gov.br) em 08/07/2020.

http://www.semasa.sp.gov.br/comugesan/fumgesan/prestacao-de-contas-2019projetos-fumgesan/
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