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TERMO DE REFERÊNCIA - RECUPERAÇÃO DE DANOS NAS APPS DA ORLA DO 
LAGO PARANOÁ (EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 –GDF/ 

FUNAM/DF – DEMANDA INDUZIDA) 

 
1. OBJETO: 

Este Termo de Referência tem por objeto selecionar uma proposta para estabelecer parceria com 

uma instituição sem fins lucrativos para o desenvolvimento de projeto e sua respectiva 

implantação com vistas à “Recuperação de áreas degradadas e danos ambientais nas APPs 

da orla do Lago Paranoá”, a ser executado em Brasília. 

 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

O Lago Paranoá é um dos pontos turísticos mais visitados do Distrito Federal, em grande parte, 

cercado por imóveis residenciais. Até 2017 os proprietários destes imóveis estendiam sua 

ocupação até a margem do lago, muitas vezes ignorando a área de preservação permanente 

(APP) constituída pelos 30 metros a partir do espelho d’água, e cuja propriedade é, na verdade, 

do Governo do Distrito Federal. A partir de ações judiciais lideradas pelo Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que culminaram na determinação da Justiça pela 

desocupação da faixa de APP da orla do Lago, novos desafios foram postos ao Poder Público. 

Desde então é necessário recompor a vegetação nativa, implantar unidades de conservação e 

gerir esses espaços públicos de acordo com a demanda social e a conservação ambiental. 

Os recursos resultantes das ações judiciais foram depositados no Fundo Único de Meio Ambiente 

do Distrito Federal (Funam) e devem ser aplicados na recuperação de danos ambientais da orla 

do Lago Paranoá. No entanto, como se tratam de recursos de pouca monta, foram selecionadas 

cinco áreas prioritárias (Figura 1 a seguir) abrangendo as margens1 do Lago Paranoá desde a 

região do braço do Riacho Fundo até a barragem do Lago Paranoá, correspondendo à Região 

Administrativa da Candangolândia (RA XIX) e a Região Administrativa do Lago Sul (RA XVI). Na 

outra margem temos a região Administrativa de Brasília (I - Plano Piloto): 

Área 1: Margens do braço do Riacho Fundo do Lago Paranoá, no trecho que vai da BR-040 até a 

Estrada Parque Aeroporto; 

Área 2: Margens da foz do braço do Riacho Fundo e Lago Paranoá, no trecho que vai da Estrada 

Parque Aeroporto até a Ponte das Garças (primeira ponte); 

Área 3: Margens do Lago Paranoá da Ponte das Garças (primeira ponte) até a Ponte Honestino 

Guimarães (Costa e Silva, segunda ponte); 

                                                
1
 Nas figuras há delimitação das 5 (cinco) com áreas hachuradas, mas ressaltamos que as ações tem por objeto a APP do Lago Paranoá 

(compreendida pela faixa de 30 metros, conforme Decreto nº 24.499, de 30/03/2004, revigorado pelo Decreto nº 36.389 de 05/03/2015), o 
espelho d’água é apenas referencial de usos recomendados pelo Zoneamento (Decreto nº 33.537/2012 e Decreto nº 39.555/2018) que 
podem demandar apoio na orla do Lago. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79232/exec_dec_36389_2015.html#art2
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Área 4: Margens do Lago Paranoá da Ponte Honestino Guimarães (Costa e Silva, segunda ponte) 

até a Ponte JK (terceira ponte); 

Área 5: Margens do Lago Paranoá da Ponte JK (terceira ponte) até a Barragem do Lago Paranoá. 

A escolha destas áreas como prioritárias se deu pela pressão antrópica que os usos e ocupações 

nas regiões próximas impõem aos ambientes do Lago Paranoá, que colocam em risco as funções 

ecossistêmicas das áreas de preservação permanente, parques e unidades de conservação. 

Neste contexto destaca-se a região do braço do Riacho Fundo do Lago Paranoá, que recebe 

sedimentos dos afluentes que drenam desde a região de Vicente Pires (SEGETH, 2015) e 

Arniqueiras (TERRACAP, 2013) onde estão ocorrendo empreendimentos para consolidação da 

infraestrutura, incluindo obras de drenagem que devem resultar em grande volume de sedimentos 

que deverão assorear ainda mais o Ribeirão Riacho Fundo nos próximos anos e por 

consequência este braço do Lago Paranoá – ver Figura 2, anexo. Além disso, observa-se com 

preocupação o crescimento da região de Candangolândia.  

Ressalta-se que no braço do Riacho Fundo do Lago Paranoá na Área 1 está instalada a 

Fundação Jardim Zoológico de Brasília e na Área 2 está a Estação de Tratamento de Esgoto - 

ETE Brasília Sul. Esta ETE atende ao maior volume médio de esgoto tratado no DF - 1.330 l/s -, a 

partir da captação de esgotos residenciais da Asa Sul/parte central de Brasília, Núcleo 

Bandeirante, Guará I e II, Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal, Lago Sul, Riacho Fundo (quadra QN1), 

SAI, SCIA, parte de Águas Claras e Candangolândia, de acordo com o Governo de Brasília (2017) 

no Sumário do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB. Importante dizer que, apesar da 

indiscutível prioridade de recuperação destes trechos (áreas 1 e 2), será necessário avaliar a 

estratégia de intervenção a ser aplicada nestas duas áreas, já que o volume de aportes de 

sedimentos que ainda podem chegar ao lago, provenientes das obras citadas, poderá prejudicar 

os esforços de recuperação. Cabe destacar, nesse trecho, os estudos realizados para 

implantação de um importante corredor ecológico que compreende a área 1. Na área 3, 

especificamente no trecho da QL 10, correspondente à Arie do Bosque, deve ser proposta a 

recomposição da vegetação conforme já indicado no projeto do Ibram aprovado pelo Funam, mas 

não implementado, que está sendo incorporado no presente projeto. 

Segundo Medeiros (2016) o Lago Paranoá foi pensado para cumprir múltiplas funções, dentre as 

quais: embelezamento da nova capital, amenização do clima, navegação e lazer à população. O 

Decreto nº 24.499, de 30/03/2004, revigorado pelo Decreto nº 36.389 de 05/03/2015, estabelece 

que a Área de Preservação Permanente de Reservatório - APPR do Lago Paranoá, é constituída pela 

faixa marginal em torno do Lago, com largura de trinta metros, em projeção horizontal, tendo a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora. No trecho a jusante da barragem a APPR do Lago Paranoá é ampliada 

para cem metros. Desta forma é reforçada a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Ainda na citada Resolução está disposto 

que a APP no entorno dos reservatórios artificiais medida a partir do nível máximo normal de 30 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79232/exec_dec_36389_2015.html#art2
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(trinta) metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e 100 

(cem) metros para áreas rurais (inciso I, art.3º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Áreas Prioritárias para o Projeto na Orla do Lago Paranoá. 
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O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, artigo 3º, inciso II) conceitua as APPs: área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.  

Diante do cenário exposto, cabe ressaltar que entendemos que toda a extensão da orla do Lago 

Paranoá deverá ser objeto de medidas de recuperação da vegetação de sua APP, no entanto a 

região do Lago Norte não será beneficiada nas ações decorrentes deste termo de referência, dada 

a limitação de recursos financeiros. Tal situação culminou com a definição das cinco áreas acima 

descritas como prioritárias. 

Resumidamente, as razões que levaram a priorizar o Lago Sul são: maior pressão antrópica 

(conforme descrito acima); região onde começaram as ações de desobstrução e o maior 

percentual de pagamento de multas; maior concentração de unidades de conservação cujos 

limites chegam até a orla; maior número de áreas identificadas como corredores ecológicos 

indicados no Plano de Manejo da APA do Paranoá; maior quantidade de trechos na orla 

considerados como zona de restrição ambiental pelo Zoneamento do espelho d’água do Lago 

Paranoá.  

O Zoneamento de usos do espelho d’água do Lago Paranoá, Decreto nº 39.555/2018 (Figura 3, 

anexo), está inserido no Zoneamento Ambiental da Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Paranoá, e apresenta as seguintes zonas: I - Zonas de uso preferencial para banho 

(compreendem atividades esportivas ou recreativas nas quais ocorre contato direto e prolongado 

com a água, tais como natação e mergulho); II - Zonas de uso preferencial para atividades 

náuticas não motorizadas; III - Zonas de uso preferencial para a motonáutica; IV - Zonas de 

diluição de efluentes de estações de tratamento de esgotos (consistem em águas tratadas por 

estações de tratamento de esgotos urbanos e lançadas em corpo hídrico para diluição); V - Zonas 

de segurança dos pontos de captação de água para abastecimento público (ou seja, de água 

destinada às necessidades de alimentação e higiene pessoal humana, bem como à rede pública 

de distribuição); VI - Zonas de segurança da Barragem do Lago Paranoá. VII - Zonas de 

segurança nacional; VIII - Zonas de restrição ambiental (entendidas como áreas sujeita a 

limitações de uso oriundas de zonas de proteção ambiental contíguas). 

O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Paranoá instituído pelo Decreto nº 

33.537/2012, estabelece o Zoneamento da APA do Paranoá (Figura 4, anexo), orienta sobre os 

usos recomendados na região do Lago Paranoá, indica as interfaces com unidades de 

conservação (UCs) federais como a APA do Planalto Central e a Reserva da Biosfera do Cerrado, 

além de identificar alguns corredores ecológicos (Figura 5, anexo) considerando as APPs, as UCs 

já implantadas e as criadas pelo zoneamento, além das áreas especialmente protegidas e as 

áreas naturais remanescentes existentes na região. Essas áreas apresentam função de ilhas para 

a fauna e flora e deverão ser protegidas devido à sua relevância para conectividade dos 

corredores ecológicos. Neste contexto destacam-se as matas ripárias e fragmentos de vegetação 

relevantes, além da APP do Lago Paranoá, compostos por seis áreas: i) Entrada pelo Ribeirão 
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Bananal; ii) Entrada pelo Ribeirão Gama Cabeça de Veado; iii) Entrada pelo Córrego Canjerana; 

iv) Entrada pelo Ribeirão Riacho Fundo; v) Entrada pelo Córrego das Antas; vi) Entrada pelo 

Córrego Manoel Francisco – dentre os quais destacamos os corredores ii, iii e iv como prioritários 

neste projeto. 

Dentre as disposições finais do Zoneamento Ambiental do Plano de Manejo da APA do Paranoá 

transcrevemos para este projeto o primeiro, pela sua aderência a esta proposta: 

“Áreas prioritárias para a recuperação ambiental na APA do Lago Paranoá, são elas: 

● todas as Áreas de Preservação Permanente – APP; 

● as enseadas dos tributários no Lago Paranoá; 

● as Unidades de Conservação e todas as áreas protegidas; 

● as áreas de solo exposto existentes na APA do Lago Paranoá.” 

O Plano de Manejo da APA do Paranoá em seu Programa de Manejo e Recuperação de Áreas 

Degradadas estabelece que os esforços devam priorizar ações desenvolvidas no sentido de 

recuperação das águas do Lago Paranoá pela Caesb, bem como em ações “nas áreas de 

preservação permanente (APP) dos tributários do Lago Paranoá; em áreas de solo exposto dentro 

das unidades de conservação e em áreas da extinta Proflora destinadas à recuperação dentro do 

plano de manejo recentemente contratado para essa finalidade”. 

O Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá - Masterplan, aprovado pelo 

Decreto Distrital nº 39.598/2018 resultou do Concurso Público 001/2017 da antiga Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação- Segeth, e teve como foco as preocupações 

urbanísticas e de uso da orla do Lago Paranoá. Em que pese algumas orientações sobre a 

recuperação da vegetação da orla, a visão empregada foi mais de cunho urbanístico e 

paisagístico, chegando a proposição de uso de algumas espécies exóticas. Há, portanto, 

ressalvas no seu uso como instrumento balizador para este Projeto. Cabe ressaltar ainda o 

Decreto Distrital nº 39.721/2019, que instituiu Grupo de Trabalho (GT) para tratar do Masterplan, 

composto por 13 (treze) membros incluindo representações do governo, do Ministério Público e da 

sociedade civil, que em sua última reunião realizada em 29/08/2019 concluiu pela não 

obrigatoriedade da implementação do Masterplan neste momento e seguem com as avaliações 

das proposições contidas no instrumento. Na citada reunião representantes da Sema/DF 

informaram o GT da aprovação do Projeto no Funam e próximo lançamento de edital para 

promover recuperação da orla do Lago Paranoá. 

As ações propostas neste documento não conflitam com o comando da Decisão TCDF nº 

5.450/2018 que incide prioritariamente sobre as intervenções urbanísticas e paisagísticas, 

caracterizadas pelas obras de infraestrutura do Masterplan, o que difere das demandas de 

recuperação de danos ambientais nas APPs expressas neste TR. Observa-se que de fato a 

implementação deste TR colabora com o voto do Conselheiro Relator, Dr. Inácio Magalhães Filho, 

que em síntese versa sobre “a recuperação da extensa faixa da orla do Lago Paranoá (38 km) 

desobstruída em cumprimento à sentença judicial deveria ter se atido à revegetação da orla, por 

http://www.seduh.df.gov.br/
http://www.seduh.df.gov.br/
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meio do plantio de plantas/mudas nativas, a fim de retornar a situação degradada às condições 

naturais”. 

A proposta para o presente Objeto deverá observar também as orientações do Decreto nº 

24.499/2004 sobre o uso e ocupação do Lago Paranoá, de sua APP e entorno; da Instrução 

Normativa nº 8, de 09/01/2012, que disciplina os procedimentos para submissão, análise e 

avaliação de Planos de Recuperação ou de Restauração de Áreas Degradadas – PRAD, e da 

Instrução Normativa nº 723 de 22/11/2017, que estabelece as diretrizes e critérios para a 

recomposição da vegetação nativa em áreas degradadas e alteradas no Distrito Federal, e dá 

providências correlatas, ambas editadas pelo Instituto Brasília Ambiental – Ibram. Neste sentido, 

cabe ressaltar a necessidade do Proponente submeter o Projeto de Recuperação de Danos na 

APP do Lago Paranoá ao licenciamento ambiental do Ibram, após sua seleção, mas antes de 

iniciar os trabalhos, no que contará com apoio da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

designada para o Projeto. 

Desde a ações de desobstrução da orla do Lago Paranoá o Ibram elaborou, em 2016, um termo 

de referência para orientar a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - Projeto 

Orla Livre Fase 1- Etapa 1- SHIS QI 12 - Península dos Ministros, porém observou-se críticas 

negativas por parte do Ministério Público - Nota Técnica 201/2016-APMAG/SPD, de 30/09/206: 

com relação ao termo de referência por não apresentar orientações mínimas quanto às medidas 

de proteção da APP e UCs, bem como dos planos de monitoramento por exemplo; quanto ao 

PRAD resultante do TR destacamos dentre as observações da Nota Técnica o  “viés paisagístico 

e urbanístico acentuado”, plantios proposto para proximidades da ciclovia ao invés de proteger a 

borda do lago, espaçamento e diversidade de espécies, uso de exóticas; Nota Técnica 229/2016-

APMAG/SPD, de 18/11/2016: informa que o PRAD possui deficiências estruturais herdadas de 

seu termo de referência especialmente no tocante à caracterização ambiental da área, que o 

PRAD não garante a recuperação e manutenção das características ecológicas importantes das 

margens do lago como o fluxo das espécies e a preservação do habitat. Parecer Técnico nº 

1010/2019- APMAG/SPD de 02/08/2019: questiona a visão fragmentada do PRAD, implantação 

de obras de ciclovias, sistema de iluminação e deque afetando a APP privilegiando aspectos 

turísticos quando a prioridade deveria ser a recuperação da APP do corpo hídrico e das UCs 

inseridas neste contexto, viés quase exclusivo de caráter paisagístico e urbanístico, baixa 

diversidade de espécies comparada ao bioma Cerrado e com pouca distribuição espacial ou feita 

equivocada adensada em alguns trechos, carência de ações específicas e prementes que visem a 

recuperação de áreas degradadas e a reparação de danos ambientais existentes no interior de 

unidades de conservação (Arie do Bosque e Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul), 

inclusive apontando áreas com presença de processos erosivos instalados nas margens do Lago 

Paranoá. Desta forma tanto o termo de referência como o PRAD existentes podem ser usados 

como referência com ressalvas quanto aos aspectos negativos apontados acima. 

Diante do exposto, este Termo de Referência (TR) visa delinear o escopo dos trabalhos para 

lançamento de edital com vistas ao estabelecimento de uma parceria com uma instituição sem fins 

lucrativos para o desenvolvimento de um projeto mais detalhado onde deverão ser desenvolvidas 

atividades nas seguintes linhas de ação: 
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a) Recomposição da vegetação de trechos da orla, considerando as orientações do 

Subprograma de Recomposição e Reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente e Solos 

Expostos do Plano de Manejo da APA do Paranoá, uma vez que todo o Lago do Paranoá e sua 

orla se encontram dentro dos limites desta APA; 

b) Adoção de medidas para contenção de processos erosivos na orla, em especial para a 

recuperação de solos expostos por meio do plantio de espécies nativas; 

c) Sinalização de usos permitidos ou vetados, considerando o zoneamento do espelho d’água e 

as áreas de conservação ambiental (em especial as zonas de restrição ambiental, parques e 

unidades de conservação, uso preferencial para banho); 

d) Monitoramento ambiental, das instalações e das ações de recuperação que sejam 

implantadas na orla, e da integridade física de parques e UCs; 

e) Consolidação dos parques e unidades de conservação existentes na orla, regularizando seus 

limites físicos e contribuindo para implantação dos planos de manejo. 

No momento, os recursos disponíveis no Funam somam R$ 2.009.000,00 (dois milhões e nove mil 

reais), dos quais R$ 1.379.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil reais) correspondem 

as multas das ações penais propostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 

contra ocupantes da APP do Lago Paranoá para apurar crimes contra a flora (arts 38 e 53 da Lei 

nº 9.605/1998) e R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) correspondem à multa por danos 

causados na região conhecida como Fazenda Paranoazinho objeto da Ação Civil Pública MPDFT 

nº 11.256/1992. O Processo da Fazenda Paranoazinho foi iniciado em 1992 e desde então, ao 

longo dos 27 (vinte e sete) anos, a região seguiu com seu processo de ocupação e as áreas 

deixadas sem ocupações se encontram recuperadas. Assim, orienta-se que o montante oriundo 

da Ação da Fazenda Paranoazinho seja aplicado em áreas próximas da Orla, em especial na Área 

1 que está sobre forte pressão antrópica, principalmente próximo do Jardim Zoológico ou em 

unidades de conservação ou parques na sua área de influência. Enquanto os recursos resultantes 

da Ação na Orla sejam aplicados de forma mais específica na recuperação de danos, sinalização 

e monitoramento da Orla nos demais trechos priorizados. 

Com o lançamento do Edital de Chamamento Público nº. 001/2019 por demanda induzida, o 

Conselho de Administração do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal (CAF/Funam-

DF) optou em disponibilizar recursos financeiros do Funam, para atender projetos que serão 

executados no âmbito do projeto Recuperação de danos nas APPs da Orla do Lago Paranoá. 

No que tange a Política Ambiental do DF, este projeto obedece aos seguintes princípios 

fundamentais: I - multidisciplinaridade no trato das questões ambientais; II - participação 

comunitária; III - compatibilização com as políticas ambientais nacional e regional; IV - unidade na 

política e na sua gestão, sem prejuízo da descentralização de ações; V - compatibilização entre as 

políticas setoriais e demais ações de governo; VI - continuidade, no tempo e no espaço, das 

ações básicas de gestão ambiental. 

Quanto ao atendimento das Áreas de Atuação do Funam (Cap. III, Art 3º, Decreto nº 28.292 de 

19/09/2007), pode-se observar que este projeto atende ao exposto no Art. 3º: “atendem aos 



 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA/DF 

FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – 
FUNAM/DF 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” 
SBN - Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco K, Edifício WAGNER. Asa Norte, Brasília-DF. CEP: 70040-976. 

Fone: (61) 2141-5825 - E-mail: funam.sema@gmail.com 

8 

 

 

programas, projetos ou atividades que visem à extensão florestal, manejo sustentado e 

conservação dos recursos naturais renováveis; unidades de conservação; pesquisas e 

desenvolvimento científico e tecnológico; educação ambiental e divulgação; implantação, 

revitalização, conservação, manutenção e monitoramento de parques; controle ambiental e 

fortalecimento; estruturação e desenvolvimento institucional, capacitação técnica dos servidores 

efetivos do GDF que desempenhem suas atividades profissionais na área ambiental; recuperação 

de áreas degradadas; gestão de recursos hídricos, dentre outros considerados condizentes com 

os objetivos do Funam. A Lei nº 041/1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito 

Federal, em seu art. 73, institui o Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal/Funam, e 

determina que seus recursos serão destinados exclusivamente à execução da política ambiental 

do Distrito Federal. O Conselho de Administração do Funam – CAF foi instituído pelo art. 13 da Lei 

nº. 3.984/2007. O Decreto nº. 28.292/2007 aprovou os Regimentos Internos do Fundo e do 

Conselho de Administração do Funam/CAF. 

O Regimento Interno do CAF, art. 1°, determina que: o CAF é o órgão deliberativo máximo do 

Funam/DF e dentre outras atribuições, acompanhará, avaliará e agilizará a execução de planos, 

programas e projetos visando a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros do Funam e 

exercerá outras funções que lhes forem atribuídas pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente do 

Distrito Federal - Sema/DF. Desta forma, membros do CAF, do Funam e da Sema deverão fazer o 

acompanhamento da execução do Projeto, avaliar seus resultados e suas prestação de contas. 

Assim, na vigésima quarta reunião extraordinária do CAF/Funam-DF, realizada no dia 12 de 

agosto de 2019, o Conselho decidiu pela elaboração de Edital de Chamamento Público por 

demanda induzida, destinando o montante de dois milhões e nove mil reais (R$ 2.009.000,00) 

para o fomento de projetos para a Recuperação de danos nas APPs da Orla do Lago Paranoá. 

A elaboração deste Termo de Referência (TR) objetiva subsidiar o Edital de Chamamento Público 

nº 001/2019 da Sema/Funam/DF, órgão gestor das políticas ambientais do Distrito Federal, que 

busca parcerias para criar alternativas que viabilizem a implementação da política ambiental do 

Distrito Federal. Esta parceria se consolidará pelo estabelecimento de termo de colaboração entre 

as partes, onde a Sema/DF fará a concessão de recursos financeiros provenientes do Funam e o 

acompanhamento da execução do projeto, e o ente selecionado fará a execução do projeto 

proposto.  

Cabe ressaltar que o presente termo de referência e seu correspondente edital decorrem da 

obrigação legal constante do art. 7º, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) e 

da obrigação imposta na sentença da ação civil pública nº 2005.01.1.090580-7, no sentido de 

iniciar o cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal de promover a recuperação de 

áreas degradadas na APP do Lago Paranoá. 

 

 

3. OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

Promover ações de recuperação de áreas degradadas e/ou desmatadas por meio da 

recomposição da vegetação nativa e/ou outra forma de recuperação, visando evitar processos 
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erosivos, assim como corrigir os processos erosivos e respectivos danos ambientais já existentes. 

Sinalizar áreas estratégicas conforme uso adequado da orla, além de promover o monitoramento 

das ações de recuperação e da integridade física de unidades de conservação e parques 

inseridos na orla (ainda que parcialmente). 

 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METAS DO PROJETO 

A seguir são apresentados os três Objetivos Específicos (OE) e as metas associadas a cada um. 

OE.1 - Recuperar áreas na orla que estejam degradadas, desmatadas ou que ponham em risco a 

prestação de serviços ecossistêmicos que contribuem para o Lago Paranoá – para o qual serão 

desenvolvidas as metas: 

1. Identificar todas as áreas degradadas que podem contribuir para que o Lago Paranoá não 
cumpra com suas funções ecológicas e que demandam medidas de recuperação no 
âmbito desse Termo de Referência; 

2. Propor medidas corretivas ou que minimizem a perda das funções ecológicas para, no 
mínimo, 40% das áreas identificadas nos trechos priorizados;  

3. Recuperar, no mínimo, 30% das áreas degradadas na Orla do Paranoá, nos trechos 
priorizados, por meio da recomposição da vegetação, e estabelecimento das condições de 
utilização sustentável e segura pela população nos trechos em que isso seja adequado;  

4. Reduzir em, no mínimo, 30% as áreas de solos expostos na orla do Lago Paranoá nos 
trechos priorizados que podem resultar em processos erosivos e carreamento do solo; 

5. Definir e aprovar os limites dos parques e unidades de conservação existentes na orla que 
ainda não estão devidamente regularizados. 

OE.2 - Promover medidas que facilitem o envolvimento da comunidade nas ações de recuperação 

da orla por meio da divulgação de usos permitidos ou vetados com a sinalização de áreas 

estratégicas na orla – para o qual serão desenvolvidas as metas: 

6. Sinalizar, no mínimo, 8 áreas para promover uso adequado da orla, observando os planos 
de manejo das unidades de conservação (quando existentes) e o Zoneamento do espelho 
d’água do Lago Paranoá; 

7. Sinalizar, no mínimo, 40% de Parques e áreas protegidas ou com restrição de uso 
ambiental na orla do Paranoá para facilitar a identificação pela comunidade; 

8. Propor uma estratégia de divulgação em sites e redes sociais para engajamento da 
comunidade; 

OE.3 - Promover o monitoramento ambiental das instalações e das ações de recuperação que 

sejam implantadas em sua abrangência (como revegetação ou cercamento, por exemplo), bem 

como promover a integridade física de parques e áreas protegidas – para o qual serão esperadas 

as seguintes metas: 

9. Propor uma estratégia de monitoramento ambiental, incluindo vigilância por câmeras, para 
áreas de especial interesse a serem aprovadas pela Sema e pelo Ibram; 

10. Implementar a estratégia de monitoramento em, no mínimo, duas (2) áreas selecionadas 
em conjunto com a Sema e Ibram, preferencialmente envolvendo parques e/ou unidades 
de conservação na orla do Lago Paranoá. 
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5. HABILITAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE 

É condição para apresentação de propostas ao Edital de Chamamento Público nº 001/2019 

GDF/Funam/DF, que a instituição proponente não possua fins lucrativos e possua atribuições 

estatutárias para atuar em áreas do meio ambiente, cujas atividades estejam diretamente 

associadas às áreas de atuação do Funam/DF, definidas no Regimento Interno do Funam/DF 

(Decreto 28.292 de 19/9/2007), e desde que tenham, no mínimo, 03 (três) anos de constituição 

comprovada, completados até a data de publicação deste Edital. 

 
5.1. Condições para Participação 

a) Ter sido instituída, no mínimo, há três (3) anos, completados até a data de publicação deste 
edital, comprovado em inscrição de CNPJ; 

b) No ato da apresentação das propostas de projeto as instituições proponentes deverão 
comprovar a documentação de habilitação jurídica: 

• Cópia do ato de constituição; 

• Documento comprobatório do endereço; 

• Licença de funcionamento (quando e se for o caso); 

• Certidão de registro nos termos da legislação própria; 

• Regimento interno ou estatuto; 

• Cópia da ata de eleição e posse da autoridade competente para assinar o convênio; 

• CNPJ; 

• Documentos pessoais do representante legal (RG e CPF); 

• Comprovante de inscrição no cadastro fiscal do GDF, se necessário; 

• Certificado de regularidade do FGTS/CRF; 

• Certidão conjunta negativa de débito relativa aos tributos federais e a Dívida Ativa da União; 

• Contribuições previdenciárias e a terceiros; 

• Certidão negativa de débitos-fazenda/GDF. 
 

 

5.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA E 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

5.2.1. É condição para apresentação de propostas ao Edital de Chamamento Público nº 

001/2019 GDF/Funam/DF, que a instituição não possua fins lucrativos e possua 

atribuições estatutárias para atuar em áreas do meio ambiente, cujas atividades estejam 

diretamente associadas às áreas de atuação do Funam/DF, definidas no Regimento 

Interno do Funam/DF (Decreto 28.292 de 19/9/2007), e desde que tenham, no mínimo, 03 

(três) anos de constituição comprovada, completados até a data de publicação deste 

Edital. 
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5.2.2. No ato da apresentação das propostas de projeto as instituições proponentes deverão 

comprovar a documentação de habilitação jurídica: 

I - Cópia do ato de constituição; 

II - Documento comprobatório do endereço; 

III - Licença de funcionamento (quando e se for o caso); 

IV - Certidão de registro nos termos da legislação própria; 

V - Regimento interno ou estatuto; 

VI - Cópia da ata de eleição e posse da autoridade competente para assinar o convênio; 

VII - CNPJ; 

VIII - Documentos pessoais do representante legal (RG e CPF); 

IX - Comprovante de inscrição no cadastro fiscal do GDF, se necessário; 

X - Certificado de regularidade do FGTS/CRF; 

XI - Certidão conjunta negativa de débito relativa aos tributos federais e a Dívida Ativa da 

União; 

XII - Contribuições previdenciárias e a terceiros; 

XIII - Certidão negativa de débitos-fazenda/GDF 

 

5.2.3. Na avaliação do estatuto, será verificado se há disposições que prevejam: 

I - Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância com o objeto 

do edital, relevância pública e social, salvo nos casos de organizações religiosas e 

sociedades cooperativas; 

II - No caso de dissolução, a transferência do respectivo patrimônio líquido a outra pessoa 

jurídica de igual natureza, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades 

cooperativas ou de celebração de acordo de cooperação; e 

III - Escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de 

contabilidade, salvo nos casos de celebração de acordo de cooperação.  

5.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

5.2.5. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente; 

5.2.6. Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, número e órgão expedidor 

da carteira de identidade e CPF; 

5.2.7. Declaração do representante legal informando que a organização e seus dirigentes não 

incorrem em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional nº 13.019/2014, 

no art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011, nem se enquadram na seguinte situação: 

existência de administrador, dirigente ou associado da organização da sociedade civil 

com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de agente público: 

I - com cargo em comissão ou função de confiança lotado na unidade responsável pela 

realização da seleção promovida pelo órgão ou entidade da administração pública 
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distrital; ou 

II- cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja 

hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção; 

5.2.8. Para fins de atendimento aos critérios mínimos de exigência, assim como aos critérios 

de seleção, serão exigidos documentos que comprovem experiência com atividade 

idêntica ou similar ao objeto da parceria, que capacita a organização para a celebração 

da parceria, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

I - instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

II - relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

III - publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas 

pela organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

IV - currículos profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 

V - declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

emitidas por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou 

Ministério Público, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês 

de políticas públicas; ou 

VI - prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização; 

VII – dentre outros documentos relevantes de comprovação aceitos pelas normas 

vigentes. 

5.2.9. Modelo de Declaração de Vedação de Trabalho Infantil;  

5.2.10. Comprovação de não estar inscrito como inadimplente no Sistema Integrado de Gestão 

Governamental e nem no cadastro específico, que vier a ser instituído no âmbito do 

Poder Executivo para esse fim;  

5.2.11. Declaração expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que 

não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VII do art. 2º, da Instrução 

Normativa nº 001/2005-CGDF;  

5.2.12. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou de 

direito privado declarando que a entidade prestou ou presta serviços a serem 

identificados no documento de forma satisfatória e com qualidade ou declaração 

equivalente (indicando local da atividade, período de execução, número da clientela 

beneficiada se for o caso) e que sejam compatíveis com o objeto deste edital. 

 

6. PERFIL DA ENTIDADE PROPONENTE 

Além do atendimento ao item 5 deste edital, a proponente deve ter experiência comprovada na 
realização de projetos de recuperação de áreas, por meio da recomposição/restauração florestal 
com espécies vegetais (arbóreas, arbustivas e/ou herbáceas) nativas no bioma Cerrado, tendo já 
restaurado uma área mínima de 100 hectares. Além de comprovar experiência na utilização de 
técnicas de recomposição de vegetação nativa e possuir rede de parceiros institucionais 
comprovada através de acordos, projetos, convênios, etc. 
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6.1. Da entidade: 

Para a realização das atividades descritas no projeto, a proponente deve apresentar comprovação 
técnica de ter realizado projetos com objeto semelhante ao proposto e atendendo ao perfil descrito 
no caput do item 6. 

 

6.2. Da equipe técnica: 

Em vista do caráter técnico especializado das ações de recuperação demandadas entendemos 
ser necessário para a realização do Projeto de profissionais com formação e experiência 
constituindo uma equipe técnica organizada com funções adequadas ao alcance dos objetivos e 
metas do Projeto. O proponente deverá apresentar equipe técnica multidisciplinar, com dedicação 
parcial de tempo ao Projeto, envolvendo pelo menos: 

6.2.1. O coordenador geral, que terá função de líder da equipe e será ponto focal junto ao 
Funam e no acompanhamento da execução dos trabalhos, deverá obrigatoriamente 
possuir nível superior e, no mínimo, 4 (quatro) anos de experiência em gestão de 
projetos e coordenação de projeto ou iniciativa já implantada de 
restauração/recomposição florestal em área mínima de 100 hectares no bioma 
Cerrado;  

6.2.2. Dois (2) profissionais de plantio com experiência em implantação de métodos de 
recomposição. O profissional de plantio 1, deverá obrigatoriamente ter nível superior 
em ciências agrárias ou florestais ou biológicas, para cumprir a função de 
responsável técnico (RT) pelo projeto, com pelo menos quatro (4) anos de 
experiência prática em recuperação de áreas degradadas com utilização de técnicas 
recomposição. O profissional de plantio 2, deverá ter pelo menos dois (2) anos de 
experiência prática em recuperação de áreas degradadas com utilização de técnicas 
recomposição.  

Observa-se que a previsão de custos da equipe deverá observar os valores de mercado e acordos 
setoriais cabíveis. 

Destacamos que o Manual de Aplicação de Recursos do Funam, Resolução nº 1/2009, item 4.3, 

alínea “C” veda o pagamento com recursos do Funam “de gratificação, consultoria ou qualquer 

espécie de remuneração ao pessoal pertencente aos quadros do convenente e do executor, ou 

integrantes dos respectivos Conselhos Diretores, ainda que não remunerados, ou de entidades da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal”.  Assim, despesas de 

remuneração de membros da equipe do convenente poderão ser apresentadas como 

contrapartida. 

 

 

7. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA 

7.1. As propostas deverão seguir o roteiro do Formulário de Apresentação de Projetos do Funam 

- FAP, conforme modelo no Anexo I deste TR e terão validade de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da efetiva entrega das mesmas, conforme - § 3º do art. 64 da Lei nº 

8.666/93. 
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7.2. A proposta deverá situar a sustentabilidade socioambiental no contexto local e propor 

soluções, com métodos, técnicas, formas e mecanismos que facilitem o alcance de melhores 

resultados, associados à realidade socioeconômica e cultural da região, com ênfase nos 

impactos sobre a qualidade de vida da população do Distrito Federal. 

7.3. O projeto deve apresentar caráter demonstrativo, sustentabilidade, fácil aplicabilidade e 

reprodução, motivo pelo qual associamos ações de monitoria e relatoria das ações, incluindo 

divulgação de resultados. 

7.4. Deverá apresentar sólida viabilidade técnica, isto é, devem guardar relação e coerência entre 

o problema que se pretende solucionar, a estratégia e os objetivos específicos do projeto, 

bem como entre as suas metas e os recursos solicitados. 

7.5. As atividades deverão estar vinculadas às metas e aos objetivos propostos e desenvolvidas 

para obter cada resultado, de modo a permitir a elaboração de orçamento detalhado. 

7.6. Faz-se necessário que o projeto: 

7.6.1. Cumpra as normas existentes nos planos de manejo, planos de uso e planos 
diretores, quando existentes, bem como a política adotada pelo órgão gestor do meio 
ambiente do Distrito Federal; 

7.6.2. Estejam de acordo com o disposto na Lei nº 41/1989, que institui a Política 
Ambiental do Distrito Federal, Lei nº 3.833/2006, que institui a Política Distrital de 
Educação Ambiental e o Decreto nº 31.129/2009 – que regulamenta a Lei nº 
3.833/2006 e demais legislações vigentes; 

7.6.3. Proponham ações que venham ao encontro dos objetivos e metas colocados neste 
Termo de Referência (TR); 

7.6.4. Abordar a relevância da questão abordada e sua abrangência, justificando as 
ações propostas, identificando os benefícios decorrentes da execução do projeto, a 
curto e médio prazos; 

7.6.5. Comprove que a instituição reúne condições administrativas, de recursos humanos 
e de infraestrutura adequados à execução do projeto. 

7.7. Os projetos apresentados deverão conter: 

7.7.1. O proponente deverá elaborar projeto detalhando a metodologia que irá aplicar com 
vistas a atender aos objetivos e metas expostos neste instrumento (itens 3 e 4), 
considerando as linhas de ações descritas na justificativa. 

7.7.2. O estabelecimento de cinco áreas prioritárias na justificativa deste TR busca 
nortear critérios para a concentração de esforços tendo em vista a limitação de 
recursos frente a orla do Lago Paranoá como um todo. A proposta deverá apresentar 
critérios para seleção de trechos dentro das áreas prioritárias para efetiva aplicação 
de recursos, com sua localização em mapa e descrição na forma de diagnóstico 
expedito. 

7.7.3. A identificação de áreas a serem objeto de recuperação (revegetação ou contenção 
de processo erosivo) para alcançar o Objetivo Específico 1 demanda que o 
proponente faça, inicialmente, um levantamento (conforme Meta 1) que será 
apresentado para Sema para definição em conjunto dos trechos a serem beneficiados 
diretamente. Observamos que para a proposição de custos o proponente deverá 
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fazer um levantamento expedito para identificar as possíveis demandas nas faixas de 
APP (30 metros) da margem do Lago Paranoá (os custos deste levantamento 
expedito serão por conta do proponente).  

7.7.4. Para o alcance das metas 2, 3 e 4 (linhas de ação a e b) o proponente deverá 
observar as melhores práticas para recuperação de áreas danificadas e as 
orientações do Plano de Manejo da APA do Paranoá, em especial do Subprograma 
de Recomposição e Reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente e Solos 
Expostos (TERRACAP, 2011, págs, 132/133). 

7.7.5. Considerando as limitações de especificidade locacional e/ou de ressalvas 
apontadas na justificativa deste TR, o proponente poderá considerar na sua proposta 
as orientações do Projeto do Ibram para recuperação da QL10 - Arie do Bosque e/ou 
do TR e PRAD da SHIS QI 12 - Península dos Ministros. 

7.7.6. O proponente deverá também considerar as orientações dos planos de manejo 
recentemente realizados, sob coordenação do Ibram, do Parque Ecológico de 
Copaíbas e da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Bosque.  

7.7.7. No caso de propostas de ações em áreas inseridas em unidades de conservação 
que ainda não dispõe de planos de manejo próprios, o proponente deverá se pautar 
pelas orientações do Plano de Manejo da APA do Paranoá, que abrange o Lago 
Paranoá, sua APP e entorno, em especial no Subprograma citado em 7.4, bem como 
nas diretrizes e orientações da Zona de Preservação da Vida Silvestre da APA do 
Paranoá. Devendo privilegiar medidas que levem à recomposição da vegetação da 
UC, ou seja, promover a recuperação da vegetação às suas condições naturais - 
antes dos danos resultantes da ocupação indevida que foi desconstituída. 

7.7.8. A Meta 5 que trata da avaliação de limites dos parques e unidades de conservação 
existentes na orla busca contribuir com a política de conservação distrital priorizando 
unidades cuja localização seja abrangida pelas áreas prioritárias ou lindeiras as 
mesmas, neste sentido identificamos como possibilidades:  

• na Área 1 - o Parque Ecológico da Candangolândia;  

• na Área 3 - a Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Bosque 
(poligonal indicada na Lei Complementar - LC nº 407/2001 de criação);  

• na Área 4 - o Parque Ecológico Península Sul (poligonal publicada em 
decreto), o Parque Urbano Anfiteatro Natural do Lago Sul (localização 
especificada na legislação), o Parque Ecológico Garça Branca (localização 
especificada na legislação entre quadras 16 e 18 do SHIS) e o Parque 
Ecológico Canjerana (localização na legislação entre quadras 23 e 25); 

• na Área 5 - o Parque Ecológico das Copaíbas (conta com uma proposta de 
poligonal) e o Parque Ecológico Dom Bosco (coordenadas publicadas na LC nº 
219/1999).  

7.7.9. O proponente deverá considerar a contribuição das UCs para a manutenção das 
funções ecossistêmicas do Lago Paranoá, para os corredores ecológicos 
recomendados no Plano de Manejo da APA do Paranoá e possíveis demandas de 
melhor delimitação destas unidades, propondo suas coordenadas e memorial 
descritivo como passo inicial para sua efetivação – tarefa que deverá ser conduzida 
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com apoio de reuniões técnicas com os gestores da Sema e do Ibram seja para 
definição de quais unidades serão atendidas seja para discussão de propostas. Além 
disso, cabe destacar na Área 4 um terreno identificado ao lado direito da Ponte JK, ao 
virar para direita, a caminho da RA do Lago Sul (vindo do Plano), que demanda 
medidas de recuperação e proposição de uso. 

7.7.10. A linha de ação de sinalização de usos permitidos ou vetados, considerando o 
zoneamento do espelho d’água e as áreas de conservação ambiental, que busca 
atender ao Objetivo Específico 2 e as metas 6 e 7, deve ser desenvolvida com apoio 
de reuniões técnicas com a Sema e o Ibram para definição de modelos de sinalização 
e dos locais a serem beneficiados. A preparação de uma proposta em um documento 
técnico como subsídio à reunião é recomendada como instrumento de trabalho, após 
definição conjunta deverá ser consolidada em um relatório inicial para implementação 
das ações. A estratégia de divulgação e engajamento (Meta 8) deverá ser 
apresentada e aprovada pela Sema em reunião técnica. Os custos de elaboração do 
subsídio técnico, da fabricação e instalação das placas de sinalização e da estratégia 
de divulgação deverão ser previstos pelo proponente. 

7.7.11. A proposta de monitoramento para atendimento do Objetivo Específico 3, metas 9 e 
10, deverá articular técnica de métodos e estratégia de coleta e análise, malha 
amostral, equipamentos usados (incluindo câmaras), tratamento de dados e garantia 
de parâmetros alvo: segurança patrimonial (equipamentos mínimos da UC e 
equipamentos finalísticos) e ambiental (com indícios de invasões, taxa de 
crescimento de mudas, poluentes atmosféricos, focos de incêndios, desmatamento). 
Além de incluir manutenção dos equipamentos e relatoria de ocorrências/eventos, o 
acesso às imagens deverá ser público. Os custos de planejamento e implementação 
serão do proponente. 

7.7.12. A proposta deverá detalhar a previsão de custos por meta, observando as diretrizes 
de aplicação de recursos do Funam, conforme Decreto nº 28.292/2007, utilizando os 
quadros e tabelas apresentados no Formulário para Apresentação de Projetos (FAP) 
do Funam, incluindo o cronograma físico e de desembolso. A previsão de custos da 
equipe deverá observar os valores de mercado e acordos setoriais cabíveis. Os 
equipamentos comprados e instalados na orla do Lago Paranoá e nas UCs e/ou 
parques serão incorporados ao patrimônio do Funam. 

7.7.13. Este TR apresenta apenas o valor global previsto de forma que o proponente tenha 
alguma liberdade para desenvolvimento de sua proposta físico-financeira. 

7.7.14. A apresentação da equipe técnica multidisciplinar deverá ser feita utilizando um 
currículo para cada membro da equipe, conforme FAP do Funam (cito 7.1). 

7.7.15. O proponente deverá prever a apresentação de relatórios consolidados trimestrais, 
conforme índice-modelo indicado pela Diretoria do Funam, e um relatório geral ao 
final, sistematizando todas as ações e resultados alcançados. É desejável a inserção 
de figuras, fotos e gráficos para ilustrar e facilitar o entendimento, bem como de 
tabelas para organizar informações, sempre que se mostrar adequado. 

7.7.16. A Sema deverá dar apoio institucional para o desenvolvimento de ações, mas 
poderá requerer informações adicionais para melhor acompanhamento de atividades 
do Projeto. O Gestor da Parceria indicado pela Sema deverá promover este apoio 
institucional, bem como o acompanhamento da execução, sem prejuízo de demandar 
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técnicos de outras áreas da Sema ou de outras instituições parceiras que atuem em 
temas correlatos ao objeto do Projeto. 

7.7.17. O Proponente deverá ter disponibilidade, mediante entendimento prévio, para 
participar de reuniões técnicas e prestar esclarecimentos sobre as atividades do 
Projeto, inclusive para atendimento do CAF/Funam e do MPDFT, bem como quando 
necessário para promover articulação com outras iniciativas institucionais. 

7.7.18. Adequação às diretrizes dos planos de desenvolvimento do Distrito Federal; 

7.7.19. Prevenção de danos ambientais ao solo, clima, fauna, flora e recursos hídricos, 
diminuindo, ao máximo possível, o impacto antrópico sobre o equilíbrio ambiental. 

7.7.20. Caso utilizem estruturas montáveis, estas devem ser preferencialmente em 
materiais ecológicos, como bambu, madeira de reflorestamento, materiais reciclados 
ou outros. 

7.7.21. Caso haja projetos contemplados que tenham previsão de realização em um 
mesmo local, observado o interesse público, ficará a critério da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação a indicação de possível alteração de local de realização 
do projeto, sendo condicionada essa alteração ao aceite da instituição proponente. 

7.8. Serão considerados trechos da orla de maior interesse nas cinco áreas prioritárias, para 

ações de recomposição da vegetação e/ou contenção de processos erosivos, aqueles que 

coincidirem com as seguintes condições:  

7.8.1. Abrangidos por Unidades de conservação e parques cujos limites cheguem até a 
orla na região do Lago Sul; 

7.8.2. Em áreas relacionadas aos corredores ecológicos indicados no Plano de Manejo da 
APA do Paranoá; 

7.8.3. Correspondentes à QI12 objeto do primeiro PRAD (que demanda 
complementações) e a QL10 objeto de Projeto pelo Ibram (não implementado); 

7.8.4. Inseridos nas Zonas de Uso Preferencial para Banho indicadas pelo Zoneamento 
do espelho d’água do Lago Paranoá; 

7.8.5. Inseridos nas Zonas de Restrição Ambiental indicadas pelo Zoneamento do 
espelho d’água do Lago Paranoá. 

 

 

8. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. As propostas serão enquadradas em projetos de até R$ 2.009.000,00 (dois milhões e nove 

mil reais), que serão executados na Recuperação de danos nas APPs da Orla do Lago 

Paranoá. Devem ser detalhados em planilhas elucidativas constando as etapas de 

desenvolvimento do projeto, forma de apresentação dos produtos, produção e distribuição de 

materiais, público-alvo atendido, técnicos envolvidos, entre outras especificidades.  

8.2. Os projetos devem apresentar orçamento em Planilha Estimativa de custos que expresse a 

composição de todos os custos unitários e deverá acompanhar o Plano de Trabalho, 

considerando preços de mercado. Caso prevejam contratação de serviços, o mesmo deve 

ocorrer para cada entidade interessada em participar do projeto. 
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8.3. Todo o orçamento deverá ser quantificado e calculado em valor unitário e global, em moeda 

corrente, de acordo com o formulário de apresentação de projetos do Funam, bem como no 

modelo de Plano de Trabalho (Anexo III do Edital) constante da IN nº. 01/2005 - CGDF, cuja 

minuta deverá acompanhar a proposta com base no Anexo da Minuta do Termo de 

Colaboração do Edital. 

8.4. As propostas avaliadas e aprovadas irão compor um banco de projetos e o total das 

propostas selecionadas não poderá ultrapassar o valor máximo de R$ 2.009.000,00 (dois 

milhões e nove mil reais). 

8.5. O orçamento deve considerar rigorosamente o item 4.2 - Das despesas que podem ser 

realizadas com recursos do Funam/DF e item 4.3 - Das restrições ao uso dos recursos do 

Funam/DF, constantes do Manual de Apresentação de Projetos para aplicação de Recursos 

do Funam. 

8.6. Os recursos financeiros do Funam/DF serão utilizados, observando-se às normas de 

execução orçamentária, financeira e contábil do Distrito Federal, bem como o Decreto 

Distrital nº 37.843/2016. 

 

 

9. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS 

O Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal - Funam/DF realizará seleção de propostas 
de projetos para aplicação de recursos financeiros do Funam/DF, visando desenvolver ações 
ambientais, sociais e culturais, cujas atividades tenham conectividade ou resultem em impactos 
positivos ao ambiente, de modo a desencadear ações de conservação, manutenção e melhoria na 
qualidade de vida e dos recursos naturais, por meio da adoção de metodologias aplicáveis, como 
forma de estimular a participação e a inclusão social, e promover ações educativas visando à 
sensibilização, participação e comprometimento da sociedade com a conservação e manutenção 
dos recursos ambientais, estimulando na sociedade o senso de responsabilidade concorrente com 
o poder público nas questões ambientais, a fim de estimular e perpetuar o uso comum do 
ambiente e seus recursos. 

 
9.1. Prazo para apresentação da proposta - 30 (trinta) dias corridos a contar da data de 

publicação deste Edital. O edital estará disponível em: www.sema.df.gov.br (na aba superior 

clicar em CONSELHOS e depois Funam e depois em EDITAIS e localizar Edital 

CAF/Funam/DF 001/2019 e depois, FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

– FAP. 

9.2. Endereço: dirigidas à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal - Fundo 

Único do Meio Ambiente do Distrito Federal, no Ed. Sede da Sema, SBN - Setor Bancário 

Norte, Quadra 2, Bloco K, Edifício WAGNER. Asa Norte, Brasília-DF. CEP: 70040-976.O 

formulário, além de estar devidamente preenchido, deverá ter todas as suas páginas 

rubricadas pelo coordenador da instituição proponente do projeto. 

9.3. A proposta deverá ser encaminhada em duas vias impressas para o endereço citado no item 

9.2 deste TR e uma via digital enviada para o e-mail: funam.sema@gmail.com 

encaminhadas por carta de apresentação ou ofício, em papel timbrado da entidade 

http://www.sema.df.gov.br/
mailto:funam.sema@gmail.com
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proponente, datada e assinada por seu dirigente ou responsável legal. Acompanhada da 

minuta do Plano de Trabalho que será anexada ao Termo de Colaboração. 

9.4. Esclarecimentos a este edital serão fornecidos mediante apresentação por parte do 

proponente de seu questionamento, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias antes da reunião 

data de abertura, através do email: funam.sema@gmail.com 

9.5. O recebimento das propostas de projeto pela Sema/Funam/DF será mediante a 

apresentação dos documentos citados no item 5 (sem os quais a mesma será 

automaticamente desabilitada). 

9.6. Apresentar o projeto, como um todo, de maneira clara e objetiva, em formulário próprio do 

Funam, devidamente preenchido e seus devidos anexos nos casos em que couber; 

9.7. Os campos relativos ao resumo, objetivos gerais e específicos, metas, justificativa e 

metodologia devem trazer, de maneira esclarecedora, o que se pretende fazer, bem como a 

forma de execução do projeto; 

9.8. No espaço destinado às referências bibliográficas (folha 05), deverão ser determinadas as 

fontes de informações e de dados (autor, trabalho, página, quadro, anexo, etc.), bem como 

ser indicado se constituem o resultado do próprio estudo ou se são provenientes de outras 

origens. 

9.9. Deverá ser entregue junto ao FAP preenchido um Plano de Trabalho (Anexo III do Edital) 

detalhado da execução do projeto. 

9.10. A dimensão física e financeira do projeto deve levar em conta a capacidade operacional da 

instituição executora e sua disponibilidade de recursos especificados no item do Edital, para 

os casos de demanda induzida e deliberações do CAF para os casos de demanda 

espontânea. 

9.11. Deixar claro o valor da contrapartida não financeira, que será, no mínimo, 10% (dez por 

cento) e, no máximo, 20% (vinte por cento), do valor proposto ao Funam/DF, acordada entre 

as partes, que será utilizada no projeto admitida somente na forma de “bens” ou “serviços”, 

assim como discriminar tais itens nos quadros resumos de usos e fontes e cronograma de 

desembolso. 

9.12. Caso existam outras fontes de recursos, especificar quais são e os itens financiados. Os 

recursos de outras fontes (recursos decorrentes de outras entidades financiadoras) não 

devem ser considerados como contrapartida do projeto. 

9.13. As despesas deverão ser orçadas em conformidade com a legislação em vigor, devendo ser 

observadas eventuais condicionantes para entidades governamentais e não governamentais. 

No caso de diárias (hospedagem e alimentação), deverá ser obedecida a legislação vigente. 

9.14. Todos os quadros relacionados a aplicação de recursos deverão ser preenchidos sob pena 

de invalidação da proposta, quais  sejam: Recursos Financeiros (folha 2), Quadro Resumo 

de Usos e Fontes (folha 6), Orçamento Detalhado (folha 7), Cronograma Físico (folha 8 - que 

deve estar coerente com o Cronograma de Desembolso), Cronograma de Desembolso (folha 

9 - que deve estar coerente com o Cronograma Físico). 

9.15. Os projetos que não atenderem a todas as exigências aqui estabelecidas serão 

automaticamente desclassificados. 

mailto:funam.sema@gmail.com
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9.16. Para a entidade selecionada, com a qual será firmado o convênio (termo de colaboração), 

poderão ser solicitados outros documentos para assinatura do Termo de Colaboração, de 

acordo com a legislação vigente. 

9.17. O FAP deve estar devidamente preenchido e assinado pelo coordenador do projeto e todas 

as páginas devem ser por ele rubricadas. 

9.18. Os projetos e seus anexos não serão devolvidos, qualquer que seja o resultado da seleção. 

9.19. Documentação incompleta implica automática desclassificação do projeto. 

 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE PROJETO. 
 

10.1.  A análise da Comissão Técnica Julgadora, composta por técnicos da Sema e do 

Ibram, seguirá as normas estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital 

001/2019) julgadas e classificadas conforme tabela a seguir: 

 

Critérios Pontuação 

1. Qualificação da Instituição Proponente Até 5,0 pontos 

1.1 - Experiência comprovada na realização de projetos de recuperação de 

áreas, por meio da recomposição/ restauração florestal com espécies vegetais 

(arbóreas, arbustivas e/ou herbáceas) nativas no bioma Cerrado, tendo já 

restaurado uma área mínima de 100 hectares.  

Comprovação técnica de ter executado projetos de recuperação. A cada 

100ha a mais do que a exigência mínima - 0,5 ponto, pontuará no máximo 

3,0 pontos; 

De 0,0 a 3,0 

pontos 

1.2 - Comprovar que possui rede de parceiros institucionais através de acordos 

e convênios na área de recomposição florestal em projetos acima de 100ha.  

Para cada acordo e/ou convênio- 0,5 ponto. Pontuará no máximo 2,0 

pontos 

De 0,0 a 2,0 

pontos 

2. Equipe técnica da Proponente Até 5,0 pontos 

2.1 - O coordenador geral deverá obrigatoriamente possuir nível superior e, no 

mínimo, 4 (quatro) anos de experiência em gestão de projetos e coordenação de 

projeto ou iniciativa já implantada de restauração/recomposição florestal em 

área mínima de 100 hectares no bioma Cerrado;  

Comprovação técnica de ter gerido projetos de recuperação. A cada 100h a 

mais do que a exigência mínima - 0,5 ponto. Pontuará no máximo 3,0 

pontos; 

De 0,0 a 3,0 

pontos 

2.2 - Um (1) coordenador técnico, deverá obrigatoriamente ter nível superior em 

ciências agrárias ou florestais ou biológicas, para cumprir a função de 

responsável técnico (RT) pelo projeto, com pelo menos 4 (quatro) anos de 

experiência prática em recuperação de áreas degradadas com utilização de 

De 0,0 a 2,0 

pontos 
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Critérios Pontuação 

técnicas de recomposição.  

Comprovação técnica de ter experiência em recuperação de áreas 

degradadas. A cada ano a mais do que a exigência mínima – 0,5 ponto. 

Pontuará no máximo 2,0 pontos 

3. Estrutura técnica do Projeto Até 10,0 pontos 

3.1 - Adequação da proposta em relação aos objetivos geral (OG) e específicos 

(OE), bem como as metas descritos neste termo de referência (itens 3 e 4 deste 

TR - que somam 14 itens - 1 OG, 3 OE e 10 metas)  

0,0 – nenhuma adequação - atende até 40% dos 14 itens 

0,5 – pequena adequação - atende entre 41% a 50% dos 14 itens 

1,0 – média adequação - atende entre 51% e 75% dos 14 itens 

1,5 – plena adequação - atende entre 76% a 100% dos 14 itens  

De 0,0 a 1,5 

pontos 

3.2 - A extensão da área a ser efetivamente recuperada com a realização da 

proposta, conforme meta 3 no item 4, receberá pontuação como se segue e 

será objeto de validação no decorrer da sua implementação pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação. 

1 ponto - Proposta recuperando até 40 hectares das áreas degradadas na orla 

2 pontos - Proposta recuperando de 41 a 60 hectares das áreas degradadas na 

orla 

3 pontos - Proposta recuperando acima de 60 hectares das áreas degradadas 

na orla 

De 0,0 a 3,0 

pontos 

3.3 - Qualidade e detalhamento técnico da proposta atendendo ao item 7. 

Enquadramento da proposta em seus subitens 7.1 a 7.6 (e seus 5 subitens) - 

com total de 10 subitens. 

0,0 – Inadequada - atende a menos de 40% dos 10 itens 

0,5 – razoável - atende entre 41% e 60% dos 10 itens 

1,0 – boa - atende entre 61% e 80% dos 10 itens 

1,5 – ótima - atende entre 81% e 100% dos 10 itens 

De 0,0 a 1,5 

pontos 

3.4 - Adequação da metodologia proposta para alcance dos objetivos do Projeto, 

com base nas orientações deste TR no item 7. Enquadramento da Proposta, 

subitem 7.7 composto por 21 subitens (7.7.1, 7.7.2, …, 7.7.21). 

0,0 – nenhuma adequação - atende a menos de 40% dos 21 itens 

0,5 – pequena adequação - atende entre 41% e 60% dos 21 itens 

1,0 – média adequação - atende entre 61% e 80% dos 21 itens 

2,0 – plena adequação - atende entre 81% e 100% dos 21 itens  

De 0,0 a 2,0 

pontos 
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Critérios Pontuação 

3.5 - Ações propostas em áreas que atendem às condições expressas no item 

7.8 deste TR, o qual é composto por 5 subitens. 

0,0 – nenhuma área proposta para ações coincide com trechos priorizados 

0,5 – áreas propostas para ações coincidem com trechos priorizados em 

pelo menos 25% das condições 

1,0 – áreas propostas para ações coincidem com trechos priorizados em 

pelo menos 50% das condições 

2,0 – áreas propostas para ações coincidem com trechos priorizados em 

pelo menos 75% das condições 

De 0,0 a 2,0 

pontos 

4. Orçamento Até 2,0 pontos 

4.1 - Adequação e coerência do orçamento aos objetivos, atividades e metas 

propostas, bem como articulação entre cronograma físico e cronograma de 

desembolso, utilizando os cinco quadros do modelo de orçamento detalhado 

constante no FAP. 

0,0 – Inadequada - orçamento incompleto, previsão de despesas 

inconsistente, cronogramas desarticulados 

0,5 – razoável - orçamento completo, porém pouco detalhado, demandando 

mais clareza na aplicação dos recursos inclusive da contrapartida 

1,0 – boa - orçamento completo, detalhado nos elementos de despesas, 

com demandas de melhorias no detalhamento do cronograma físico e de 

desembolso 

2,0 – ótima - orçamento completo, detalhado nos elementos de despesas e 

fontes, e cronograma físico e de desembolso devidamente articulados 

De 0,0 a 2,0 

pontos 

Pontuação Final – PF Até 22 pontos 

 

10.2. Será selecionado apenas uma proposta para realização do objeto deste edital. 

 

 

11. DA ENTIDADE SELECIONADA 
 

11.1. As entidades proponentes serão notificadas da avaliação final das propostas, quanto à sua 

classificação por e-mail e o resultado será publicado no site da Sema; 

11.2. A entidade proponente da proposta melhor classificada será convocada para conhecimento 

da avaliação e receberá orientação quanto à apresentação e preenchimento dos documentos 

visando à celebração do Convênio (TERMO DE COLABORAÇÃO); 

11.3. Para execução do objeto do Convênio, mediante a devida aplicação do recurso, a ser 

disponibilizado conforme descrito no item deverá ser observado os princípios da 
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impessoalidade, moralidade, economicidade e da ética pública, estabelecidos na Lei nº. 

8.666/1993 e IN nº. 01/2005 – CGDF. 

 

 

12. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 

12.1. A avaliação das propostas de projeto para atender a esta demanda irá considerar a 

qualidade técnica e detalhamento de custos apresentado, o atendimento às demandas 

apresentadas, a composição e o currículo da equipe e a distribuição de recursos.  

12.2. Será instituída pelo Secretário de Meio Ambiente uma Comissão Técnica Julgadora pela 

Sema, composta por três técnicos, sendo dois da Sema e um do Ibram, que terá 7 (sete) 

dias para avaliação das propostas de projeto e emissão de parecer, observando a Seção III 

do Decreto Distrital nº 37.843/2016. 

12.3. Após recebimento das propostas de projeto em reunião de apresentação das propostas, o 

processo será encaminhado para a comissão técnica julgadora. 

12.4. Será atribuída a cada item avaliado pontuação de acordo com a tabela determinada no item 

9 do Termo de Referência. 

12.5. Em caso de empate na avaliação da soma do total da pontuação alcançada por dois ou mais 

proponentes, o primeiro critério de desempate será a proposta que propuser alcançar maior 

área recuperada; o segundo critério de desempate será a pontuação alcançada na soma dos 

pontos do item 3. Estrutura técnica do Projeto; o terceiro critério de desempate será a 

pontuação alcançada na soma dos pontos do item 1. Qualificação da Instituição Proponente. 

12.6. Aprovado o projeto pela comissão técnica julgadora, o presidente da Comissão, juntamente 

com um técnico designado pela Subsecretaria de Assuntos Estratégicos juntamente emitirá 

parecer técnico, com os seguintes pontos: 

a) compatibilidade do objeto da parceria com os objetivos, finalidades institucionais e 
capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil selecionada; 
b) adequação do mérito da proposta em relação ao objeto da parceria; 
c) identidade e reciprocidade de interesse dos partícipes na realização da parceria em 
mútua cooperação; 
d) viabilidade de execução da parceria; 
e) adequação do cronograma de desembolso; 
f) descrição de meios disponíveis para fiscalização e monitoramento da execução da 
parceria; e 
g) orientação técnica sobre a designação do gestor da parceria e da comissão de 
monitoramento e avaliação; 

12.7.  Após emissão do parecer técnico mencionado no ítem 12.5, os autos serão enviados a 

Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal - 

Suag/Sema - DF, para a elaboração da minuta de convênio e providências da documentação 

junto à entidade proponente, nos casos em que houver, para que no prazo de até 07 (sete) 

dias corridos, contados da data da homologação, seja apresentada a documentação 

necessária para a celebração do convênio (Termo de Colaboração). 
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12.8.  O descumprimento do prazo pela entidade proponente na entrega da documentação 

solicitada pela Suag/Sema para a celebração do convênio implicará no arquivamento do 

projeto. 

 
 

13. FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1.  O empenho será realizado de forma global e o desembolso em parcelas, sendo uma de 50% 

na assinatura do termo de colaboração, mediante a revisão, se necessário, do Plano de 

Trabalho (Anexo III do Edital) e respectiva aprovação da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação. Os pagamentos restantes seguirão conforme cronograma de desembolso do FAP 

e as disposições do Termo de Colaboração a ser firmado com o ente proponente. 

13.2.  Em conformidade com os art. 33 e 35 do Decreto nº 37.843/2016 a liberação de parcelas de 

recursos é condicionada à consulta prévia de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, 

além do Sistema Integrado de Gestão Governamental (Siggo) e Cadastro de Entidades sem 

Fins Lucrativos Impedidas (Cepim). 

13.3.  O não atendimento de metas e resultados pactuados e o não cumprimento de diretrizes de 

execução financeira poderão sujeitar o executor do termo de colaboração às sanções 

previstas no Capítulo IX do Decreto Distrital nº 37.843/2016.  

 

 

14. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO PROJETO 
 

14.1. Os projetos a serem apoiados terão seu prazo de execução de até um ano corrido, a partir 

da assinatura e publicação do Termo de Colaboração e em consonância com o cronograma 

físico financeiro constante do FAP e do Plano de Trabalho. 

14.2. O prazo de vigência do convênio será de um ano corrido após sua publicação no DODF, 

podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Conselho de Administração do CAF, 

subsidiado por parecer do executor do contrato pela Sema. 

 

 

15. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

Após aprovação do projeto e assinado o contrato com a entidade selecionada o acompanhamento 
da implementação da proposta dar-se-á da seguinte forma: 
 

15.1. Será designado pelo Secretário do Meio Ambiente, dentre os servidores da Sema/DF, um 

executor de contrato (Gestor da Parceria) para acompanhamento, avaliação e recebimento 

dos produtos, conforme legislação em vigor. O Gestor da Parceria será o ponto focal da 

Sema/DF para tratar das questões relacionadas ao desenvolvimento do Projeto, inclusive de 

demandas de articulação institucional que se mostrem relevantes para o melhor alcance dos 

resultados. 

https://www.orzil.org/noticias/lista-atualizada-cadastro-de-entidades-sem-fins-lucrativos-impedidas-cepim/
https://www.orzil.org/noticias/lista-atualizada-cadastro-de-entidades-sem-fins-lucrativos-impedidas-cepim/
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15.2.  Em observância ao art. 29 do Decreto nº 37.843/2016 a Sema/DF deverá designar uma 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, antes da assinatura do termo de colaboração, que 

deverá avaliar os produtos e resultados, incluindo o alcance de metas estabelecidos na 

Proposta como a extensão da área a ser efetivamente recuperada com a realização da 

proposta, conforme OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METAS DO PROJETO descritos no item 

4 do Termo de Referência (ou seu correspondente no plano de trabalho); 

15.3.  Poderão ser promovidas reuniões de acompanhamento e avaliação, nas quais os 

responsáveis, sempre que julgarem necessário, poderão solicitar à conveniada quaisquer 

informações documentadas sobre aspectos considerados relevantes, com a finalidade de 

resguardar o bom andamento do trabalho objeto do projeto e facilitar possíveis adequações 

na forma e no conteúdo. 

15.4.  Os produtos gerados a partir deste Termo de Referência devem ser entregues ao 

Funam/Sema-DF, que deterá o seu direito de propriedade intelectual, sendo vedada 

qualquer comercialização por parte da entidade proponente. O Funam/Sema-DF poderá 

solicitar as adaptações, correções, supressões e complementações que julgar necessárias 

em cada um dos produtos desde que não altere o objeto proposto. 

 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. Durante a fase de execução dos trabalhos apoiados, a comunicação com a Sema/Funam/DF 

deverá ser feita formalmente por meio escrito ou digital através do e-mail 

funam.sema@gmail.com; 

16.2. Deverá ser encaminhada à Sema/Funam/DF, pelo coordenador do projeto, qualquer 

alteração relativa à execução do projeto, desde que não altere o objeto (objetivos gerais, 

específicos e orçamentários) da proposta, acompanhada da devida justificativa, devendo a 

mesma ser autorizada pelo Conselho antes de sua efetivação; 

16.3. As informações geradas dentro dos projetos selecionados e disponibilizados na base de 

dados da Sema/Funam/DF serão de domínio público; 

16.4. Os projetos devem: 

16.4.1. Atribuir a participação da Sema/Funam/DF nos resultados técnicos, em qualquer 

desenvolvimento ou inovação tecnológica, assim como na divulgação dos projetos 

resultantes do convênio; 

16.4.2. Afixar placa alusiva às intervenções no local de sua execução, de acordo com 

modelo padrão e normas a serem fornecidas pela Sema/Funam/DF, quando for o 

caso; 

16.4.3. Fazer menção da participação da Sema/Funam/DF em todo material escrito, 

audiovisual ou eventos que usem a linguagem oral; 

16.4.4. Destinar à Sema/Funam/DF um original dos vídeos e filmes caso sejam produzidos, 

em sistema que permita sua reprodução, sem perda da qualidade. No caso de outros 

produtos audiovisuais, destinar também 01 (uma) cópia dos mesmos. O acesso da 

Sema/Funam/DF ao original ou cópia do filme será permitido, a qualquer tempo, 

mailto:funam.sema@gmail.com
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sendo de responsabilidade do convenente, a guarda do mesmo em condições 

adequadas; 

16.4.5. Tornar de domínio público as novas marcas e patentes resultantes do convênio. 

16.5. O presente Termo de Referência regula-se pelos preceitos de direito público e, em especial, 

pelas disposições da Lei nº. 8.666/1993, da IN nº. 01/2005 - CGDF, pelo Decreto nº. 28.292, 

de 19/09/2007, pelo Decreto 37.843 de 13/12/2016 e pelo Manual de Aplicação de Recursos 

do Funam/DF; 

16.6. São de responsabilidade das entidades participantes a verificação dos dados e possíveis 

dificuldades inerentes ao desenvolvimento do projeto, os quais não poderão ser avocados no 

desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser 

estabelecidos; 

16.7. Após avaliação técnica e classificação da proposta escolhida, poderá ser solicitado ao 
proponente alguns ajustes para melhor enquadramento do projeto sem, contudo, permitir 
alteração de seu objeto; 

16.8. Após a assinatura do convênio não serão permitidos nenhum tipo de modificação na 

proposta inicial do projeto que altere seu objeto, aprovado pela Comissão de Monitoramento 

e Avaliação. 

16.9. Conforme disposto no Decreto Distrital nº 354.031/2012, havendo irregularidades neste 

instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-

6449060.  

 

 

17. OUTRAS EXIGÊNCIAS 
 

17.1. Se o projeto envolver a realização de curso, palestra ou seminário, devem ser informados o 

local, a carga horária, a provável data de realização, o corpo docente e o conteúdo 

programático para aprovação prévia. 

17.2. Para projetos que tenham como uma de suas metas a produção de vídeos, apresentar o 

conteúdo a ser mostrado, bem como o roteiro a ser seguido para aprovação prévia. 

17.3. Para projetos em que haja previsão de publicações, apresentar o modelo/arte 

final/especificações do material para aprovação. 

17.4. É vedado trabalho infantil, em atendimento ao disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 

8.666/93, Lei Geral de Licitações, na sua nova redação conferida pela Lei nº 9854/99, para 

dar cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que trata da proibição do 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos ou de qualquer 

trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 

(quatorze) anos. 

 

 

18. ELEMENTOS DISPONÍVEIS E FONTES DE REFERÊNCIAS BÁSICAS 
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● Manual de Aplicação de Recursos do Funam/DF. Disponível em: 

http://www.sema.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/Anexo-5-MANUAL-DE-

APLICA%C3%87%C3%83O-DE-RECURSOS-DO-CAF-FUNAM.pdf; 

● Lei nº. 041, de 13 de setembro de 1989; 

● Decreto nº. 28.292, de 19 de setembro de 2007; 

● Decreto no. 37.843, de 13 de dezembro de 2016; 

● Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

● Instrução Normativa nº. 01/2005 – CGDF; 

● Lei nº 3.833, de 27 de março de 2006. 
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Figura 2: Unidade Hidrográfica Riacho Fundo com empreendimento de Arniqueiras. Fonte 

Terracap 2013, pag 19. 
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Figura 3: Zoneamento de Usos do Espelho d’Água do Lago Paranoá  
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Figura 4: Zoneamento da APA do Paranoá, extraído do Plano de Manejo - Terracap 

(2011, pág.102).   
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Figura 5: Corredores ecológicos identificados na APA do Lago Paranoá - Terracap 

(2011, pág.113). 


