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Parecer de vistas solicitado pelo ICMBio na reunião de 20/02/2019 da Câmara 
de Proteção à Biodiversidade - CPB 

Nome: POA 2019  

Análise do Plano Operativo Anual (POA) – Exercício 2019 

Trata-se de análise do Plano Operativo Anual (POA) – Exercício 2019 em pauta 
na reunião da CPB de 20/02/2019.  

 
Em relação ao item 07, página 21 do POA, exercício 2019, está definido que “Na hipótese de a 
Unidade de Conservação afetada pertencer à categoria de Uso Sustentável, o repasse ficará 
restrito a um teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por UC, devendo o excedente ser 
repassado às ações relacionadas à regularização fundiária das UC’s Estaduais de Proteção 
Integral.” Fazemos a sugestão de uma proposta com dois valores de referência para o teto, 
sendo um deles por unidade, e o outro por área. 
 
Ex: R$ 10.000,00 por UC ou R$ 30,00/ha, devendo prevalecer o maior valor em cada caso 
concreto.  
Nesta situação, para uma UC com até 333,33 ha, o teto seria de R$ 10.000,00, e acima dessa 
área, o teto seria de R$ 30,00 x área(ha). 

Em relação ao Item 15, página 22 do POA está definido que “Conforme 
procedimento adotado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio, não deverão ser repassados valores inferiores a R$5.000,00, em caso de afetação de 
UC’s Federais”.  

O ICMBio solicita a retirada deste item do POA uma vez que a análise da 
aceitação dos repasses de valores de baixa monta deverá ser analisada caso a caso pela 
Coordenação de Compensação Ambiental - COCAM/CGPLAN/DIPLAN. 

É o parecer.  

Juliana Gonçalves Ferreira 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 
 

Atenciosamente, 

 

JULIANA GONÇALVES FERREIRA 
Analista Ambiental/ICMBio 

Conselheira CPB/ICMBio 


