MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Em atenção à Instrução Normativa/TCU nº 47/2004 e à Decisão Normativa/TCU nº 71/2005, o
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), Autarquia federal
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), apresenta o seu Processo de Prestação
de Contas Anual do exercício 2005.
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1 − DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA
1.1- Nome completo e oficial do órgão
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
1.2- Número do CNPJ
04.936.616/0001-20
1.3- Natureza jurídica
Autarquia federal
1.4- Vinculação ministerial
Ministério do Meio Ambiente
1.5- Endereço completo da sede
Rua Pacheco Leão, 915, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22460-060, telefones: (21) 3204-2522,
3204-2529, fax (21) 3204-2518
1.6- Endereço da página institucional na Internet
http: // www.jbrj.gov.br
1.7- Código e nome do órgão, da unidade gestora e gestões utilizadas no Siafi
UO 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
GESTÃO PRINCIPAL 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
UG RESPONSÁVEL 443019 - Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad/JBRJ
UG 443020 - Serviço de Contabilidade e Finanças/Dirad/JBRJ
UG 443021 - Coordenação de Recursos Humanos/Dirad/JBRJ
1.8- Norma de criação e finalidade da unidade jurisdicionada
Lei nº 10.316, de 6/12/2001, publicada no DOU de 7/12/2001.
• Promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos
do Brasil, visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções
científicas sob sua responsabilidade, competindo-lhe em especial, e em consonância com as diretrizes
das políticas nacionais de meio ambiente, fixadas pelo MMA;
• Subsidiar o MMA na elaboração da Política Nacional de Biodiversidade e de Acesso a Recursos
Genéticos;
• Criar e manter programas de apoio à implementação, estruturação e desenvolvimento de jardins
botânicos, nos âmbitos federal, estadual e municipal;
• Manter a operacionalização e o controle do Sistema Nacional de Jardins Botânicos;
• Desenvolver e difundir programas de pesquisa científica, visando à conservação da flora nacional, e
estimular o desenvolvimento tecnológico das atividades de interesse da Botânica e de áreas correlatas;
• Manter e ampliar coleções nacionais de referência, representativas da flora nativa e exótica, em
estruturas adequadas, carpoteca, xiloteca, herbário, biblioteca, coleção de plantas vivas;
• Manter e ampliar os acervos bibliográficos, especializados na área da Botânica, Meio Ambiente e áreas
afins;
• Estimular e manter programas de formação e capacitação de recursos humanos nos campos da
Botânica, Ecologia, Educação Ambiental e gestão de jardins botânicos;
• Manter banco de germoplasma e promover a divulgação anual do index seminum no Diário Oficial da
União;
• Manter unidades associadas representativas dos diversos ecossistemas brasileiros;
• Analisar propostas e manter acordos e convênios internacionais, objetivando a cooperação no campo
das atividades de pesquisa e acompanhar a sua execução, ouvido o MMA.
1.9- Norma que estabelece a estrutura orgânica no período de gestão sob exame
Decreto nº 4.753, de 20/06/2003, publicado no DOU de 23/06/2003.
1.10- Publicação no DOU do regimento interno da unidade jurisdicionada que trata as contas
Portaria nº 379/GB Ministro/MMA, de 23/09/2003, publicada no DOU de 24/09/2003.
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2 − OBJETIVOS E METAS PREVISTAS E REALIZADAS
O JBRJ desenvolveu suas ações de Governo de acordo com Plano Plurianual 2004-2007. A
programação contemplou ações administrativas e finalísticas para as quais haviam sido feitas previsões
orçamentárias. Além dos recursos previstos no Orçamento do Instituto, foram utilizados os recursos
provenientes de emendas parlamentares dos deputados Fernando Gabeira, Chico Alencar, Roberto Saturnino,
Jorge Bittar, Miro Teixeira e Antonio Carlos Biscaia.
Os quadros a seguir relacionam os Programas do Plano Plurianual e as ações (projetos/atividades) sob a
responsabilidade do JBRJ. Neles estão informados os objetivos dos Programas e das ações. Cada ação está
identificada por sua classificação orçamentária, indicador, meta física prevista e realizada, dotação e execução
financeira que considera os valores liquidados em 31/12/2005 e aqueles inscritos em Restos a pagar em 2006.
2.1- Ações finalísticas executadas com os recursos do orçamento anual do JBRJ
Programa Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade (0508) - conhecer, conservar e
recuperar a diversidade biológica e promover e controlar sua utilização sustentável.
Ação
Objetivo
Indicador
pesquisa divulgada
Pesquisa em
Gerar produtos científicos que sejam diretamente
Diversidade Vegetal aplicáveis no avanço do conhecimento sobre a riqueza meta prevista: 9.060 unid.
meta realizada: 34.742 unid.
e a diversidade da flora brasileira e representem
(2973 e 2A21) elementos seguros para subsidiar as ações de
lei + créditos: R$ 203.504,00
atividade
conservação.
execução: R$ 200.946,15
Conservar as coleções científicas de plantas vivas com
acervo conservado
o objetivo técnico-científico de conservação da
Conservação do
meta prevista: 114.474 unid.
biodiversidade,
educação,
cultura
e
lazer;
manter
e
Acervo de Coleções
meta realizada: 263.695 unid.
ampliar o acervo do Herbário; e gerenciar o Banco de
Vivas, Botânicas de
Sementes, visando preservar informações e gerar
(Hebário e Banco de Sementes) e
Referência e de
conhecimento sobre recursos florísticos e genéticos do 151.818 unid (Prefeitura)
Sementes (6930) Brasil, bem como desenvolver ações para conservação lei + créditos: R$ 150.000,00
atividade
do conhecimento científico e disponibilização para o
execução: R$ 149.883,17
público através do acervo bibliográfico.
Conservar o conhecimento científico e disponibilizar
acervo conservado
Conservação do
para o público o acervo de 66 mil volumes de livros,
meta prevista: 5.600 unid.
Acervo Botânico
periódicos, folhetos, iconografias, teses e materiais
meta realizada: 15.792 unid.
especiais sobre Botânica e áreas afins, dentre eles
Especializado
lei + créditos: R$ 74.500,00
cerca de três mil exemplares de obras raras, clássicos
(7448) - projeto
execução: R$ 74.490,60
da literatura científica datadas do século XVI.
Gestão e
Constituir um centro de custos administrativos dos
não há indicador
Administração do
programas, agregando as despesas que não são
lei + créditos: R$ 100.000,00
passíveis de apropriação em ações finalísticas do
Programa (2272 e
execução: R$ 99.991,85
próprio programa.
2A02) - atividade
programa de apoio estruturado
Desenvolver, em articulação com a Secretaria de
Apoio à Integração
meta prevista: 3 unid.
Biodiversidade do MMA, um programa de apoio à
de Jardins
meta realizada: 3 unid.
implantação, estruturação e desenvolvimento de
Botânicos (0774) jardins botânicos, como parte da estratégia
lei + créditos: R$ 20.000,00
operação especial
governamental para a Conservação da Biodiversidade. execução: R$ 20.000,00
Beneficiários: alunos, professores, pesquisadores em Botânica e ciências afins, organizações não
governamentais, instituições congêneres e público visitante do JBRJ.
Programa Difusão e Popularização da Ciência (1112) - promover a democratização do acesso ao conhecimento
e aos seus benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência.
Ação
Objetivo
Indicador
informação disponibilizada
meta prevista: 24.684 unid.
Difusão e Produção
Divulgar as informações técnico-científicas resultantes meta realizada: 9.111 unid.
Técnico-Científica
das atividades institucionais.
(Dipeq) e 16.300 unid. (Prefeitura)
(6012) - atividade
lei + créditos: R$ 60.580,00
execução: R$ 59.644,01
Beneficiários: centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores e alunos.
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Programa Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis (0052) - construir valores e relações sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de
sociedades sustentáveis.
Ação
Objetivo
Indicador
pessoa informada
Educar para mudança de comportamento e atitudes
Educação para
frente às questões ambientais, visando à conservação meta prevista: 34.675 unid.
Conservação da
de ambientes naturais e da diversidade biológica, bem meta realizada: 36.051 unid.
Biodiversidade
como a garantia da qualidade de vida e respeito aos
lei + créditos: R$ 21.499,00
(2972) - atividade
princípios de sustentabilidade e solidariedade.
execução: R$ 21.499,00
Beneficiários: alunos, professores e público visitante do JBRJ.
Programa Brasil Patrimônio Cultural (0167) - preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro.
Ação
Objetivo
Indicador
prédio reformado
Reforma do Prédio
Reformar e recuperar a infra-estrutura do Museu-Sítio meta prevista: 100%
do Museu-Sítio
meta realizada: 100%
Casa dos Pilões, criando condições para a guarda do
Casa dos Pilões
seu acervo e visitação pública.
lei + créditos: R$ 50.000,00
(7720) - projeto
execução: R$ 50.000,00
bem preservado
Preservar bens móveis e integrados do patrimônio
meta prevista: 120 unid.
Preservação de
cultural, por meio de ações de conservação preventiva,
meta realizada: 280 unid.
Acervos Culturais
restauração e promoção, visando sua integridade,
lei + créditos: R$ 84.501,00
(2630) - atividade
permanência e divulgação.
execução: R$ 84.501,00
Beneficiários: público visitante do JBRJ.
Programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica (1375) - formar pessoal de
alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes
desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil.
Ação
Objetivo
Indicador
Funcionamento de
aluno matriculado
Cursos de PósEstimular e manter programas de formação e
meta prevista: 246 unid.
capacitação de recursos humanos nos campos da
Graduação em
meta realizada: 379 unid.
Botânica, Ecologia, Educação Ambiental e Gestão de
Botânica e Meio
lei + créditos: R$ 70.000,00
Jardins
Botânicos.
Ambiente (4909) execução: R$ 66.141,00
atividade
Beneficiários: alunos de pós-graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão
graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada.
Programa Gestão da Política do Meio Ambiente (0511) - coordenar o planejamento e a formulação de políticas
setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente.
Ação
Objetivo
Indicador
servidor capacitado
Capacitação de
meta prevista: 80 unid.
Servidores Públicos
Promover a qualificação e a requalificação de pessoal, meta realizada: 46 unid. (c/
Federais em
recursos da ação) e 108 unid. (c/
com vistas à melhoria continuada dos processos de
Processo de
recursos de outras áreas do
trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços
Qualificação e
Instituto)
prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Requalificação
lei + créditos: R$ 50.000,00
(4572) - atividade
execução: R$ 49.949,44
Beneficiários: servidores do JBRJ.

2.2- Ações administrativas executadas com os recursos do orçamento anual do JBRJ
Programa Apoio Administrativo (0750) - prover os órgãos do Governo dos meios administrativos para a
implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Ação
Objetivo
Indicador
Constituir um centro de custos administrativos
não há indicador
das unidades orçamentárias constantes dos
Administração da Unidade
orçamentos da União, agregando as despesas lei + créditos: R$ 3.817.129,00
(2000 e 2A07) - atividade
que não são passíveis de apropriação em
execução: R$ 3.816.106,39
programas ou ações finalísticas.
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Objetivo

Indicador
servidor ativo
meta prevista: 258 unid./mês
Administração da Unidade
meta realizada: 225 unid./mês
Pagamento de ativos e encargos.
(2000) - atividade
lei + créditos: R$ 11.848.024,00
execução: R$ 11.640.095,05
pessoa beneficiada
Assistência Médica e
meta prevista: 657 unid./mês
Odontológica aos
Proporcionar aos servidores, empregados,
meta realizada: 200 unid./mês
seus dependentes e pensionistas condições
Servidores, Empregados e
para manutenção da saúde física e mental.
lei + créditos: R$ 255.250,00
seus Dependentes (2004 e
execução: R$ 187.925,68
2A03) - atividade
criança de 0 a 6 anos atendida
Assistência Pré-Escolar aos
Oferecer aos servidores, durante a jornada de meta prevista: 73 unid./mês
Dependentes dos
meta realizada: 38 unid./mês
trabalho, condições adequadas de
Servidores e Empregados
atendimento aos seus dependentes.
lei + créditos: R$ 89.365,00
(2010 e 2A04) - atividade
execução: R$ 34.389,60
servidor beneficiado
meta prevista: 271 unid./mês
Auxílio-Alimentação aos
Concessão do auxílio-alimentação pago na
proporção dos dias trabalhados ao servidor ou meta realizada: 240 unid./mês
Servidores e Empregados
empregado.
lei + créditos: R$ 432.913,00
(2012) - atividade
execução: R$ 427.355,79
servidor beneficiado
Auxílio-Transporte aos
Pagamento de auxílio-transporte, destinado ao meta prevista: 122 unid./mês
meta realizada: 104 unid./mês
Servidores e Empregados
custeio parcial das despesas realizadas com
transporte pelos servidores ou empregados.
lei + créditos: R$ 231.001,00
(2011) - atividade
execução: R$ 211.052,05
Beneficiários: servidores do JBRJ.
Programa Previdência de Inativos e Pensionistas (0089) - assegurar os benefícios previdenciários legalmente
estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes.
Ação
Objetivo
Indicador
pessoa beneficiada
Pagamento de
meta prevista: 40 unid./mês
Garantir o pagamento devido aos servidores
Aposentadorias e Pensões
meta realizada: 32 unid./mês
civis inativos do Poder Executivo e aos seus
aos Servidores Civis (0181) pensionistas.
lei + créditos: R$ 1.067.891,00
- operação especial
execução: R$ 925.541,45
Beneficiários: servidores inativos do JBRJ.

2.3- Ações finalísticas executadas com os recursos do orçamento das emendas parlamentares
Programa Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade (0508) - conhecer,
conservar e recuperar a diversidade biológica e promover e controlar sua utilização sustentável.
Ação
Objetivo
Conservação do
Acervo de Coleções
Emenda Jorge Bittar (recursos no orçamento do JBRJ)
Vivas, Botânicas de
- Retirada de árvores e troncos, além de replantio para
Referência e de
reconstituição das coleções históricas do JBRJ.
Sementes (6930) atividade
Emenda Fernando Gabeira (recursos no orçamento do
Apoio à Integração
MMA) - Diagnóstico das deficiências científicas,
metodológicas e tecnológicas dos jardins botânicos
de Jardins
brasileiros com a finalidade de incorporar efetivamente
Botânicos (0774) estas instituições à política de conservação formulada
operação especial
para o país.
Beneficiários: público visitante do JBRJ e instituições congêneres.

Indicador
espécime tratado
meta prevista: 430 unid. - 12/2006
previsto: R$ 150.000,00
autorizado: R$ 111.064,00
execução: R$ 111.064,00
diagnóstico realizado
meta prevista: 1 unid. - 12/2006
previsto: R$ 100.000,00
autorizado: R$ 62.000,00
execução: R$ 62.000,00
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Programa Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis (0052) - construir valores e relações sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de
sociedades sustentáveis.
Ação
Objetivo
Indicador
projeto
Emenda Miro Teixeira (recursos no orçamento do
Educação para
meta prevista: 4 unid. - 06/2006
JBRJ) - Fomento a projetos integrados de educação
Conservação da
previsto: R$ 100.000,00
ambiental: recuperação de estufim, confecção de
Biodiversidade
revista científica, impressão de livro e serviços de
autorizado: R$ 100.000,00
(2972) - atividade
topografia.
execução: R$ 100.000,00
Beneficiários: alunos, professores e público visitante do JBRJ.
Programa Brasil Patrimônio Cultural (0167) - preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro.
Ação
Objetivo
Indicador
Implantação do
Emenda Fernando Gabeira (recursos no orçamento do fase implantada
Centro de Cultura
JBRJ) - Acréscimos ao projeto de implantação: galpão meta prevista: 2 unid. - 06/2006
de Meio Ambiente previsto: R$ 1.500.000,00
principal, toldo para espaço multiuso, sonorização,
Antônio Carlos
iluminação cênica, sonorização, mobiliário e sala de
autorizado: R$ 450.000,00
Jobim (109P) cursos.
execução: R$ 449.999,62
projeto
prédio parcialmente restaurado
Emenda Chico Alencar (recursos no orçamento do
meta prevista: 100% - 06/2006
Reforma da Casa de
MMA) - Restauração e adaptação da Casa Pacheco
previsto: R$ 400.000,00
Pacheco Leão
Leão para instalação definitiva do Núcleo de Educação
autorizado: R$ 200.000,00
(1E09) - projeto
Ambiental.
execução: R$ 198.511,00
Fomento a Projetos
Emenda Roberto Saturnino (recursos no orçamento do instalação reformada
na Área do
Min. Cultura) - Reforma das instalações e revitalização meta prevista: 100% - 06/2006
Patrimônio previsto: R$ 90.000,00
da coleção de cactáceas, retomando o seu caráter
Revitalização do
científico e cultural em instalações adequadas para o
autorizado: R$ 90.000,00
Cactário (4793) cultivo e visitação.
execução: R$ 89.891,28
atividade
Fomento a Projetos
Emenda Roberto Saturnino (recursos no orçamento do instalação parcialmente reformada
na Área do
Min. Cultura) - Reforma das instalações e revitalização meta prevista: 100% - 06/2006
Patrimônio previsto: R$ 160.000,00
da coleção de bromélias, retomando o seu caráter
Revitalização do
científico e cultural em instalações adequadas para o
autorizado: R$ 160.000,00
Bromeliário (4793) - cultivo e visitação.
execução: R$ 158.912,89
atividade
Fomento a Projetos
coleção conservada
na Área do
Emenda Antonio Carlos Biscaia (recursos no
meta prevista: 1 unid. - 06/2006
Patrimônio orçamento do Min. Cultura) - Restauração,
lei + créditos: R$ 250.000,00
conservação e segurança das obras raras
Restauração e
pertencentes ao acervo da Biblioteca Barbosa
autorizado: R$ 250.000,00
Acondicionamento
Rodrigues.
execução: R$ 172.460,00
de Obras Raras
(4793) - atividade
Fomento a Projetos
prédio restaurado
Emenda Antonio Carlos Biscaia (recursos no
na Área do
orçamento do Min. Cultura) - Restauração do imóvel de meta prevista: 100% - 06/2006
Patrimônio grande valor histórico e arquitetônico e instalação dos lei + créditos: R$ 350.000,00
Restauração do
equipamentos adequados para seu funcionamento
autorizado: R$ 350.000,00
Centro de Visitantes como Centro de Visitantes.
execução: R$ 347.312,55
(4793) - atividade
Beneficiários: público visitante do JBRJ.

3 – INDICADORES DE GESTÃO
3.1- Metas institucionais
O JBRJ não dispõe de um conjunto de indicadores de avaliação das práticas de gestão. No exercício de
2005 não foi possível, em razão das restrições orçamentárias e financeiras, contratar consultoria com a
finalidade de desenvolver e implementar um sistema de monitoramento, avaliação e controle cuja complexidade
impõe a necessidade de participação de todas as suas unidades.
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Os indicadores ora apresentados estão expressos pelas metas institucionais do JBRJ, relacionadas às
ações finalísticas do Plano Plurianual sob sua responsabilidade, com vistas ao pagamento da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDACT), aos servidores ocupantes de cargo efetivo de
que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, alterada pela Lei nº 9.557, de 17 de dezembro de 1997, e pela
Lei nº 10.769, de 19 de novembro de 2003, relativa à parcela institucional.
Indicador

Critério

pesquisa divulgada (unid.)

espécie / taxonomia

Informação científica sobre espécies
vegetais e ecossistemas, resultante da
integração de pesquisas realizadas.

espécie / anatomia
espécime estudado
experim. de campo / laboratório

Área responsável: Dipeq

Previsto

Executado

1.100

3.893

% Exec.
>100%

80

913

>100%

6.600

27.460

>100%

600

2.190

>100%

levantamento comunidades

600

262

43,6%

modelo de investigação

80

24

30%

Total

9.060

34.742

>100%

acervo conservado (unid.)

amostra preparada

20.000

105.092

>100%

Conjunto de amostras vegetais
preparadas com seus respectivos
dados incluídos na base de dados
institucional.

amostra registrada

10.000

22.316

>100%

amostra emprestada

3.000

6.112

>100%
>100%

5.000

128.393

Total

38.000

261.913

>100%

acervo conservado (unid.)

conserv. / manut. plantas vivas

40.150

80.222

>100%

Quarenta mil exemplares da flora nativa
e exótica conservados e mantidos
isentos de pragas e doenças com
garantia de pleno desenvolvimento.

entrada dados no b. dados

3.000

3.250

>100%

Área responsável: Herbário/Dipeq

Área responsável: Prefeitura

amostra informatizada

introdução de novos acessos
produção de mudas
Total

acervo conservado (unid.)

amostra preparada

Acervo do Banco de Sementes.

amostra registrada

Área responsável: Banco de Sementes/
Dipeq

amostra informatizada

programa de apoio estruturado (unid.)
Programas de apoio à implantação,
estruturação e desenvolvimento de
jardins botânicos.
Área responsável: Presidência

Total
jardim botânico apoiado
Total

100

96

96,0%

33.200

68.250

>100%

76.450

151.818

>100%

24

1.782

>100%

24

1.782

>100%

3

3

100%

3

3

100%

acervo conservado (unid.)

exemplar registrado

2.000

1.897

94,8%

Livros, periódicos, folhetos,
iconografias, teses e materiais especiais
sobre Botânica e áreas afins, dentre
eles cerca de 3 mil exemplares de obras
raras, clássicos da literatura científica
datadas do século XVI.

exemplar indexado

Área responsável: Biblioteca/Dipeq
pessoa informada (unid.)
Alunos, professores, público visitante do
JBRJ, terceira idade, portadores de
necessidades especiais, organizações
não governamentais, comunidades e
instituições congêneres.
Área responsável: NEA/Presidência

1.500

1.509

>100%

exemplar recebido / doação

100

790

>100%

exemplar recebido / permuta

500

510

>100%

1.500

11.086

>100%

Total

5.600

15.792

>100%

professor

325

473

>100%

registro no banco de dados

aluno

9.250

8.743

94,5%

visitante

25.000

26.255

>100%

outros informados

100

580

>100%

Total

34.675

36.051

>100%
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Previsto

Executado

% Exec.

informação disponibilizada (unid.)

folders / trilhas interativas

5.000

5.000

100%

Informações referentes aos trabalhos
técnico-científicos desenvolvidos pela
Instituição, disponibilizadas de várias
formas, por meio de diversas mídias,
para atendimento a diferentes tipos de
usuários.

visitas guiadas

4.200

3.300

78,5%

exposição / museu sítio

5.000

5.000

100%

folders / museu sítio

3.000

3.000

100%

17.200

16.300

94,7%

Total

Área responsável: Prefeitura
informação disponibilizada (unid.)

trabalho publicado

35

133

>100%

Informações referentes aos trabalhos
técnico-científicos desenvolvidos pela
Instituição, disponibilizadas de várias
formas, por meio de diversas mídias,
para atendimento a diferentes tipos de
usuários.

trabalho submetido

56

73

>100%

trabalho aceito

25

67

>100%

trabalho apreseentado

73

140

>100%

palestra apresentada

15

47

>100%

Área responsável: Dipeq

atendimento especializado

6.000

7.661

>100%

curso ministrado

110

58

52,7%

orientação prestada

170

318

>100%

1.000

614

61,4%

7.484

9.111

>100%

30

61

>100%

16

29

>100%

200

245

>100%

0

29

>100%

0

15

>100%

246

379

>100%

intercâmbio de publicações
Total
aluno matriculado (unid.)

aluno do mestrado

Aluno participante de curso oferecido na aluno do doutorado
Escola Nacional de Botânica Tropical.
aluno de extensão
Área responsável: ENBT
aluno “lato sensu”
aluno titulado
Total
bem preservado (unid.)

document. do acervo artístico

20

30

>100%

Acervo do Museu Botânico.

produção imagens fotográficas

100

250

>100%

Total

120

280

>100%

80

154

>100%

80

154

>100%

Área responsável: Museu
Botânico/Prefeitura
servidor capacitado (unid.)
Servidores do JBRJ.
Área responsável: CRH/Dirad e demais
Unidades

servidor capacitado
Total

3.2- Outras informações relevantes sobre o desempenho da gestão
3.2.1- Execução orçamentária e financeira
A atuação teve como objetivo principal conferir maior transparência ao processo orçamentário e
financeiro junto às unidades do Instituto que planejam os seus gastos de acordo com as dotações recebidas
pelas ações orçamentárias e definidas no Plano Plurianual.
No âmbito do PPA, a revisão realizada no ano anterior reuniu em uma só as ações Conservação das
Coleções Botânicas Científicas de Referência e Conservação das Coleções Vivas, com a incorporação de
novas atividades ligadas à manutenção do Banco de Sementes.
Dos créditos suplementares enviados ao MMA, em 31 de março e em 31 de agosto, de acordo com a
legislação vigente, foram concedidos:
•

•

Do primeiro pedido − o valor de R$ 37.952,32, referente ao crédito por excesso de arrecadação
própria, destinado a suprir as necessidades de equipamentos da Prefeitura; o valor de R$ 200.000,00
para atender às despesas com Pessoal e encargos sociais e o valor de R$ 97.231,00, referente ao
superávit financeiro;
Do segundo pedido − o valor de R$ 126.430,00, referente ao crédito solicitado por cancelamento de
recursos nas ações correspondentes aos Benefícios.
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A execução dos recursos fixados na Lei Orçamentária e nos créditos concedidos atingiu o excelente
percentual de 99,8%, não considerando as despesas com Pessoal (ativos, inativos e pensionistas) e Benefícios
(alimentação, transporte, saúde e pré-escola). Não houve contingenciamento dos recursos, sendo concedidos
R$ 4.701.713,00 (LOA + Créditos) e executados R$ 4.693.152,61, incluídos neste total os valores liquidados
em 31/12/2005 e aqueles inscritos em Restos a pagar em 2006. Os recursos executados com a receita própria
corresponderam a R$ 1.749.711,00.
Os recursos autorizados de emendas parlamentares foram liberados próximo ao final do exercício. O
percentual de execução atingiu 95,3%. Vale ressaltar, neste caso, que houve um contingenciamento de
recursos da ordem de R$ 1.088.936,00. Em sua maior parte as dotações das emendas permitiram o início de
várias reformas e restaurações de edificações e instalações importantes do Instituto, com benefício para o
público visitante do JBRJ. Os resultados serão alcançados ao longo do exercício de 2006.
Estão relacionados a seguir os valores executados de acordo com os principais grupos de despesas:
Pessoal (ativos, aposentados e pensionistas) ........................................ R$ 12.565.636,50
Benefícios (alimentação, transporte, saúde, pré-escolar)........................ R$
860.723,12
Administração da Unidade ....................................................................... R$ 3.816.106,39
Ações finalísticas ..................................................................................... R$
877.046,22
Ações finalísticas (emendas parlamentares) ........................................... R$ 1.690.151,34
Destaques (Capes + Finep) ..................................................................... R$
284.719,42
As execuções por elementos, em despesas correntes, apresentaram os seguintes valores: diárias R$ 118.661,91, material de consumo - R$ 274.968,81, passagens e despesas com locomoção - R$ 71.890,49,
OST - pessoa física - R$ 59.015,99, locação de mão-de-obra - R$ 2.524.222,38, OST - pessoa jurídica R$ 1.862.674,29, obrigações tributárias e contributivas - R$ 3.783,81, despesas de exercícios anteriores R$ 229.621,91, indenizações e restituições - R$ 198.774,40. Em despesas de capital, o total executado foi
de R$ 1.398.382,69.
Quanto à receita própria, a previsão inicial, que era de R$ 1.719.076,00, atingiu o montante de
R$ 1.581.145,24, ficando abaixo da meta. Como em anos anteriores, a “visitação” representou o principal item
de arrecadação, seguido por “aluguéis” e “venda de mudas”. Vale ressaltar que os recursos próprios têm sido
um importante indicador institucional no que se refere ao interesse gerado pelo Parque Florístico nos visitantes
que buscam lazer, contemplação e conhecimento, à produção e venda de mudas e, também, à utilização
onerosa de espaços da União pela Instituição.
No tocante ao cronograma de desembolso financeiro foi necessário ajustar às necessidades mensais as
prioridades com o pagamento dos contratos de vigilância, limpeza e manutenção predial que interferem no
desempenho do quadro funcional e na atuação da Instituição junto à sociedade.
Demonstração do orçamento - 2005
(em reais)
Orçamento
LOA* (A)
Dotação** (B)
Execução*** (C)
% (C/B)
Pessoal
12.698.241,00
12.915.915,00
12.565.636,50
97,2%
Pessoal Ativo + Encargos
11.630,350,00
11.848.024,00
11.640.095,05
98,2%
Aposentadorias e Pensões
1.067,891
1.067,891
925.541,45
87,5%
Benefícios
1.226.959,00
1.008.529,00
860.723,12
85,3%
Assist. Médica e Odontológica
275.940,00
255.250,00
187.925,68
73,6%
Auxílio Transporte
292.501,00
231.001,00
211.052,05
91,4%
Auxílio Alimentação
561.913,00
432.913,00
427.355,79
98,7%
Assistência Pré-Escolar
96.605,00
89.365,00
34.389,60
38,5%
Ação Administração da Unidade
3.560,747,00
3.817.129,00
3.816.106,39
100%
Ações finalísticas
868.915,00
884.584,00
877.046,22
99,1%
Capacitação dos Servidores Públicos
50.000,00
50.000,00
49.949,44
100%
Educação para Conservação da Biodiversidade
21.499,00
21.499,00
21.499,00
100%
Pesquisa em Diversidade Vegetal
203.504,00
203.504,00
200.946,15
98,7%
Conservação do Acervo de Coleções Vivas,
150.000,00
150.000,00
149.883,17
100%
Botânicas de Referência e de Sementes
Gestão e Administração do Programa
100.000,00
100.000,00
99.991,85
100%
Conservação do Acervo Botânico Especializado
74.500,00
74.500,00
74.490,60
100%
Reforma do Prédio do Museu-Sítio
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100%
Preservação de Acervos Culturais
84.501,00
84.501,00
84.501,00
100%
Difusão e Produção Técnico-Científica
53.311,00
60.580,00
59.644,01
98,4%
Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
61.600,00
70.000,00
66.141,00
94,5%
Emendas parlamentares (no JBRJ)
1.750.000,00
661.064,00
661.063,62
100%
Emendas parlamentares (no MMA)
**********
262.000,00
260.511,00
99,4%
Emendas parlamentares (no Min. da Cultura)
**********
850.000,00
768.576,72
90,4%
Destaque bolsas (Capes)
**********
158.644,32
157.969,42
99,6%
Destaque projeto (Finep)
**********
126.750,00
126.750,00
100%
* Lei Orçamentária Anual ** Dotação (lei + créditos) autorizada *** Execução (liquidado + Restos a pagar em 2006)
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Composição do Orçamento Executado
Benefícios
4%

Administração
19%

Ações Finalísticas
4%
Pessoal
64%

Destaques
(bolsas + projeto)
1%

Emendas
Parlamentares
8%

Fonte: Coplan/Dirad (Posição Siafi 31/12/2005)

3.2.2- Gestão de receitas
Cabe destacar as ações voltadas para o aperfeiçoamento dos trabalhos do pessoal que vende ingressos
e controla a entrada do público visitante:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Aperfeiçoamento das atividades desempenhadas pelo Fiscal de pátio quanto à fiscalização e validação
dos bilhetes recebidos pelos agentes de vigilância, orientação ao público e fiscalização dos pontos de
acesso ao Parque Florístico. Este profissional passou a interagir com mais freqüência com os outros
envolvidos em atividades operacionais e administrativas deste Instituto;
Criação dos "papa-filas" para agilizar a venda de bilhetes e diminuir o tempo de permanência dos
visitantes em filas;
Adoção de revezamentos periódicos entre os agentes de segurança que trabalham diretamente nos
pontos de venda de ingressos, visando desarticular possíveis ações fraudulentas;
Apuração imediata de denúncias e reclamações do público em geral;
Contagem e conferência periódicas dos valores arrecadados pelas bilheterias. Qualquer irregularidade
nos mapas de arrecadação ou possíveis erros nas rotinas de correções e cancelamentos de bilhetes
são apurados imediatamente;
Substituição de quase todos os operadores de caixa que desempenhavam suas atividades
profissionais no período em que recebíamos constantes denúncias;
Denúncia junto aos órgãos competentes da existência de flanelinhas, que se apresentavam como
servidores do JBRJ;
Implantação de formulários para controlar os lacres utilizados nos malotes de fundo de troco;
Modificação no padrão de elaboração da escala de trabalho dos operadores de caixa, impedindo assim
que estes sejam habitualmente lotados no mesmo lugar e com a mesma freqüência.

Demonstração da arrecadação - 2005
Mês*

Visitação

Mudas

(em reais)

Xerox

Publicações

Aluguel

Ingresso.
Pousada Escola
Eventos
com
6.100,00
40,00
0,00
*****

Total

Jan

142.876,00

3.454,50

98,70

0,00

23.645,59

Fev
Mar

105.011,00
87.336,00

3.346,50
3.508,00

45,15
85,40

0,00
0,00

25.313,27
25.206,72

150,00
4.150,00

75,00
930,00

0,00
0,00

*****
*****

Abr

92.127,00

2.435,50

72,30

0,00

25.313,27

2.100,00

1.350,00

0,00

*****

121.216,12
123.398,07

Mai

99.117,00

3.760,00

149,20

410,00

25.945,52

1.150,00

140,00

0,00

*****

130.671,72

Jun

97.524,00

5.332,00

220,50

235,00

26.013,62

950,00

140,00

0,00

8,00

130.423,12

Jul

128.920,00

3.269,00

29,25

205,00

23.122,84

1.050,00

2.365,00

0,00

4,00

158.965,09

Ago

91.804,00

6.028,50

127,60

205,00

24.013,67

2.100,00

530,00

0,00

0,00

124.808,77

Set

87.870,00

3.337,00

0,00

0,00

25.346,54

1.052,10

1.025,00

80,25

0,00

118.710,89

Out

108.407,00

5.127,00

0,00

346,00

24.015,60

2.001,00

1.500,00

88,95

0,00

141.485,55

Nov

97.047,00

6.034,00

128,40

0,00

28.953,76

350,00

1.010,00

0,00

0,00

133.523,16

Dez

81.851,00

4.303,00

0,00

330,00

17.626,90

2.300,00

785,00

23,55

4,00

107.223,45

1.219.890,00 49.935,00

956,50

1.731,00

294.517,30

23.453,10

9.890,00

192,75

16,00

1.600.581,65

Total

176.214,79
133.940,92

* Apuração do movimento diário pela Assessoria de Gestão de Receitas no período de 1/1/2005 a 31/12/2005 (inclusive). O valor registrado
no Siafi correspondeu a R$ 1.581.145,24.
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Composição da Receita Arrecadada

Mudas
3%

Visitação
77%

Aluguel
18%
Outros
1%

Eventos
1%

Fonte: Assessoria de Gestão de Receitas/Dirad (Posição 31/12/2005)
Demonstração da visitação - 2005
Mês*
Pagante
Não-pagante
Jan
31.183
3.630
Fev
22.671
3.841
Mar
18.701
2.881
Abr
19.429
2.788
Mai
20.908
2.999
Jun
20.919
3.046
Jul
27.340
3.240
Ago
19.483
2.382
Set
18.580
2.565
Out
23.094
2.388
Nov
20.333
3.028
Dez
17.317
2.027
Total
259.958
34.815

Amigos JB
344
316
441
352
354
338
420
314
284
360
384
210
4.117

Total
35.157
26.828
22.023
22.569
24.261
24.303
31.000
22.179
21.429
25.842
23.745
19.554
298.890

Van
81
78
93
68
69
65
88
87
101
119
118
70
1.037

Moto
39
25
33
23
32
35
40
29
41
36
37
21
391

Carro
4.253
3.320
2.788
3.336
3.600
3.203
4.560
3.195
3.109
3.670
3.580
2.948
41.562

Total
4.373
3.423
2.914
3.427
3.701
3.303
4.688
3.311
3.251
3.825
3.735
3.039
42.990

* Apuração do movimento diário pela Assessoria de Gestão de Receitas no período de 1/1/2005 a 31/12/2005 (inclusive).
Visitação Mensal
Total

Visitantes

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Veículos

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fonte: Assessoria de Gestão de Receitas/Dirad (Posição 31/12/2005)

3.2.3- Parcerias e convênios
Na área de parcerias, a implantação na Rede do banco de dados dos termos firmados com o Instituto
conferiu maior agilidade ao controle sistemático dos processos. As deficiências e pendências verificadas foram
sempre comunicadas aos responsáveis técnicos. Em colaboração com a Auditoria Interna, está sendo
atualizado o Manual de Procedimentos para Realização de Convênios e Parcerias, adequando-o às novas
exigências legais e à realidade Institucional. No ano, 23 novas parcerias foram firmadas.
Parcerias governamentais sem transferência de recursos - 2005
(convênios realizados diretamente com o
JBRJ)
Convênio
Objeto
Vigência
Caixa
Reforma e restauração do Solar da Imperatriz para uso compartilhado.
18/03/1998
proc. 705/1998-29
Os recursos do projeto foram usados em sua totalidade para a reforma e
a
(apensado ao proc. 527/93-68)
restauração do Solar da Imperatriz, inaugurado em 2001.
17/03/2008
repres. Carlos A. Zenícola
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Convênio
Caixa
proc. 039/2004-03
repres. Silas Soares L. Junior
CPRM - Companhia de Pesquisas de
Recursos Minerais
proc. 792/2002-99
repres. Cleber Pinto Teixeira
Embrapa - Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
proc. 388/2004-81
repres. Cleber Pinto Teixeira
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Objeto

Vigência

Concessão de empréstimo aos servidores do JBRJ, com averbação das
prestações decorrentes em folha de pagamento.

início em 15/03/2004
(indeterminado)

Análise periódica de potabilidade de oito pontos de abastecimento de
água de uso público no interior do Arboreto.

22/11/2002
a
21/11/2006

Estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas destinados ao
aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da
agricultura, pecuária, silvicultura e demais áreas afins.

08/04/2005
a
08/04/2010

Concessão de direito real de uso do bem imóvel, com o objetivo de
Escola Municipal Julia Kubistscheck facultar à cessionária, a título gratuito, o uso do prédio situado à rua
Pacheco Leão n° 1.235, o qual será destinado ao funcionamento de
proc. 2.157/2000-11
classes de rede municipal de ensino de primeiro grau.
Funbio - Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade / ACMA - Associação
Montagem de uma exposição sobre biodiversidade.
de Cultura e Meio Ambiente
proc. 342/2004-71
repres. Maria Lucia Loureiro
Fundação Casa Rui Barbosa
Projetos de intercâmbio de assistência e/ou assessoria técnica-científica
proc. 953/2003-91
nas áreas de Botânica e do arquivo institucional e científico.
repres. Yara Lúcia O. de Brito
IBGE - Fundação Instituto Brasileiro Intercâmbio técnico e científico através de desenvolvimento de projetos
de interesse comum, intercâmbio de dados e de informações técnicas,
de Geografia e Estatística
assistência/assessoria técnica-científica, treinamento profissional,
proc. 757/2004-35
desenvolvimento experimental.
repres. Ângela Maria F. Vaz
Inpa - Instituto Nacional de
Ensino, pesquisa, capacitação de pessoal, trabalhos, coleções
Pesquisas da Amazônia / Museu
científicas, publicações conjuntas, gestão de áreas verdes, educação
Emílio Goeldi
ambiental e demais atividades.
proc. 1.151/2002-51
Petrobras
(interveniência da FBMM - Fund.
Projeto “A Diversidade da Floresta Atlântica” em Unidades de
Botânica Margaret Mee)
Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Inventários e Conservação,
proc. 015/2003-25
parte integrante das linhas de pesquisas do PMA.
repres. Coordenador do Programa
Mata Atlântica do JBRJ
Reduc (Petrobras)
proc. 187/2004-56
repres. Raul Figueiredo
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Urbano
proc. 508/2005-95
Telemar
proc. 2.698/2000-41
repres. João Elisiário
UFRRJ
proc. 3.009/2000-00
repres. Claudine M. Mynsen

02/05/2000
a
01/05/2005
21/09/2004
a
20/03/2005
06/12/2003
a
05/12/2006
18/10/2004
a
17/10/2006
19/12/2002
a
18/12/2007
26/12/2002
a
27/12/ 2005

Programa de Manejo da Cobertura Vegetal, constante do Plano Diretor
de Áreas Verdes da Reduc e apoio à infra-estrutura do JBRJ, em
especial ao Horto Florestal.

26/06/2004
a
25/06/2005

Proteção ambiental e histórica do JBRJ, através de ações que levem ao
reassentamento de ocupantes irregulares da área.

início em 08/12/2005
(indeterminado)

Concessão de direito real de uso, com o objetivo de facultar à TELEMAR
o uso do imóvel pertencente à União Federal, administrado pelo JBRJ,
situado à Rua Pacheco Leão nº 1.235.

21/02/2002
a
19/02/2007
19/11/2001
a
25/02/2006

Pesquisa, ensino e extensão, com amplo intercâmbio nas áreas de
Botânica, Fitopatologia e outras afins.

UFRJ
proc. 126/2002-51
repres. Monica Aires Cardoso

Desenvolvimento de projetos voltados para o incentivo, pesquisa e
estudos avançados em áreas vinculadas ao estudo de estrutura de
populações nativas, filogenia molecular, formação e conservação de
bancos de DNA e outros tópicos de interesse mútuo, que envolva
metodologias de biologia molecular para entender questões de interesse
botânico.

UFRJ
proc. 408/2005-57
repres. Monica Aires Cardoso

Incentivo às pesquisas, projetos e estudos avançados em áreas
vinculadas e correlatas às Ciências Avançadas e Biológicas.

07/11/2005
a
06/11/2010

UniRio
proc. 822/2003-69
repres. Karla Ferreira da Silva

Concessão, pelo JBRJ, de estágio curricular aos alunos da UNIRIO, nas
áreas relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e
projetos do JBRJ, visando proporcionar ao estudante estagiário
experiência necessária à sua formação profissional.

18/03/2005
a
17/03/2010

12/03/2002
a
11/03/2007

Fonte: Coplan/Dirad
Parcerias com a iniciativa privada sem transferência de recursos - 2005
(convênios realizados diretamente com o JBRJ)
Convênio
Objeto
Vigência
AAJB - Associação de Amigos do
Execução de projetos e atividades de natureza científica, cultural, de
31/12/2004
manutenção, de preservação patrimonial e paisagística e de atividades
Jardim Botânico
a
sócio-culturais, em conformidade com os objetivos institucionais do
proc. 784/2004-16
30/12/2009
JBRJ.
ACMA - Associação de Cultura e
Implantação do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antonio Carlos
27/11/2003
Jobim, que se destinará à recuperação, restauração, adaptação e
Meio Ambiente
a
complementação de edificações na área de visitante designada pelo
proc. 457/2003-29
16/11/2005
Plano Diretor do JBRJ.
repres. Léa T. A. de Carvalho
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Convênio
ACMA
proc. 288/2004-45
Amil - Assistência Médica
Internacional Ltda.
proc. 422/2005-17
repres. Marcus Nadruz
Assespa - Associação São Paulo
Apóstolo
proc. 098/2004-19
repres. Maria Lúcia França Teixeira
Associação de Hotéis Roteiro do
Charme
proc. 213/2004-55
repres. Milena G. S. Rodrigues
Associação Ser Cidadão
proc. 528/2004-84
repres. Jussara Izabel C. Cabral
AssociaJardim - Associação dos
Servidores do Jardim Botânico
proc. 145/2005-61
Banco BBM
(interveniência da AAJB)
proc. 245/2004-04
repres. Luiz Carlos S. Giordano
Banco BBM
(interveniência da AAJB)
proc. 217/2005-70
repres. Luiz Carlos S. Giordano
Brasil Telecon
(interveniência da AAJB)
proc. 1.010/02-39
repres. Mônica R. Neves
Cobra Tecnologia S.A.
proc. 222/2005-46
repres. Olga Camisão de Souza
Cria - Centro Referência de Inf.
Ambiental
proc. 488/2004-16
repres. Luís Alexandre Estevão
Cristina Aché Produções Artísticas
Ltda.
proc. 796/2004-60
repres. Milena G. S. Rodrigues
Escola Nova
proc. 066/2005-78
repres. Débora S. Nascimento
Ebendinger Systems Informática
Ltda.
proc. 727/2003-00
repres. Renato M. Pizarro
Embelleze / Idea Ciclica - Instituto
Desenvolvimento Ambiental
proc. 230/2005-11
repres. João Carlos da Silva
Faculdade São José
proc. 264/2005-11
repres. Sonia Maria Barreiros
FBMM - Fundação Botânica Margaret
Mee
proc. 388/2003-16
repres. Mônica A. Cardoso
FBMM
proc. 047/2004-32
repres. Maurício Ferrão

RELATÓRIO DE GESTÃO 2005

Objeto
Projetos de reforma do Museu Botânico e de instalação no local de um
Museu de tecnologia educacional e interativa.

Vigência
07/06/2004
a
06/06/2005

Reforma e a manutenção do Bromeliário do JBRJ.

10/08/2005
a
09/08/2007

Concessão pelo JBRJ, de estágio profissional supervisionado, aos
alunos regularmente matriculados, no curso de Ciências Biológicas da
Associação, para proporcionar-lhe a experiência prática necessária a
formação profissional.

26/04/2004
a
25/04/2009

Projetos e atividades de natureza cultural, bem como de preservação
patrimonial e paisagística que sejam de interesse do JBRJ.

09/06/2004
a
08/06/2006

Capacitação em jardinagem de 30 jovens em situação de
vulnerabilidade sócio-econômica e risco social, em cooperação com o
projeto "Ser Cidadão Zona Sul", de modo a proporcionar a sua
inserção no mercado de trabalho.
Concessão de uso a título gratuito da sala de n° 5 do Laboratório
Social, para servir como sede administrativa da Associajardim vedada
a utilização para outros fins.
Identificação, com revisão nomenclatural, dos espécimes vegetais
contidos nas áreas externas do Cactário e do Orquidário e dos
canteiros das seções 27 a 30 do Arboreto, com a confecção e
colocação das respectivas placas de identificação, bem como a
reposição de placas de identificação científica de alguns espécimes
das seções 1 a 20, afetadas por fenômenos naturais.
Identificação, com revisão da nomenclatural, dos espécimes vegetais
contidos nos canteiros das seções 31 a 36 do Arboreto, com a
confecção e colocação das respectivas placas de identificação, bem
como as de alguns espécimes necessariamente revisados das seções
1 a 30.
Projeto de reforma do Chafariz Central.

03/03/2005
a
02/01/2006
início em 31/05/2005
(indeterminado)
04/08/2004
a
04/08/2005

14/07/2005
a
13/07/2006

(indeterminado)

Instalação de seis Totens Multimídia Informativos na área do JBRJ.

05/05/2005
a
04/05/2006

Desenvolvimento e disseminação via Internet de um banco de dados
primário de coleções científicas biológicas preservadas em herbário.

16/05/2005
a
15/05/2007

Concessão de direito de uso do imóvel denominado "Galpão do Solar",
prédio anexo à Escola Nacional de Botânica Tropical.

18/04/2005
a
17/10/2006

Reforma e manutenção da área interna do Parque Infantil do JBRJ, em
alusão às comemorações dos 25 anos de fundação da Escola Nova.

04/04/2005
a
03/04/2010

Projetos de aprimoramento da página da Internet do JBRJ.

18/05/2004
a
17/05/2006

Capacitação profissional em jardinagem para jovens entre 16 e 21
anos de idade, oriundos de famílias com renda mensal de até três
salários mínimos, que contemple em seu conteúdo disciplinas e
atividades voltadas à formação básica e profissionalizante, conforme
as normas educacionais e de formação profissional em vigor.
Projetos, treinamento e aprendizado de jovens oriundos da Faculdade
São José, para o desenvolvimento de ações e atividades na área
sócio-ambiental, possibilitando amplo intercâmbio técnico e
treinamento profissional.

16/06/2005
a
16/12/2005
12/12//2005
a
11/12/2008

Plano de Conservação para o pau-brasil, Caesalpinia Echinata, no
Estado do Rio de Janeiro.

16/07/2003
a
15/01/2005

Projetos sócio-ambientais desenvolvidos pelo JBRJ.

20/05/2005
a
19/05/2008

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Convênio
FBMM
proc. 084/2005-50
repres. Marcus Nadruz
Fipecq - Fundação de Previdência
Complementar
proc. 121/2004-77
repres. Cristina Maria L. Oliveira
Fundação Educacional Charles
Darwin
proc 552/2005-96
repres. Claudio Nicoletti de Fraga
Fundação Jardim Botânico de Poços
de Caldas
proc. 1.018/2003-89
Fundação Educar DPaschoal de
Benemerência
proc. 215/2005-62
Fundação Educacional Severino
Sombra
proc. 176/2005-58
repres. Haroldo C. de Lima
HB4 Adornos
proc. 451/2004-26
IAB - Instituto de Arquitetura do
Brasileira
proc. 272/2004-79
repres. Isabel Maria M. da Costa
ICGA - Instituto Caiuá de Gestão
Ambiental
proc. 1.140/2003-75
Idea Ciclica - Instituto
Desenvolvimento Ambiental
proc. 529/2004-38
Inst. Amigos da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica
proc. 029/2005-51
repres. Pablo J. F. P. Rodrigues
Light
proc. 478/2004-71
repres. Luiz Antonio da Silva
Mar-a-Mar
proc. 453/2003-12
repres. Márcia Figueiredo Creed
Natura Cosméticos S.A.
proc. 386/2004-73
repres. Maria Teresa J. Gouveia
PUC-Rio
proc. 122/2004-19
Senar - Serviço de Aprendizagem
Rural do RJ
proc. 545/2004-11
repres. João Carlos da SIlva
Sociedade Brasileira de Bonsai
proc. 126/2003-31
repres. Luciana Mautone
Tramontina Multi Ferramentas S.A.
proc. 246/2005-50
repres. Marcelo Luz Matos
Texaco
proc. 375/01-65
repres. Ney A. Ferreira
Fonte:Coplan/Dirad

RELATÓRIO DE GESTÃO 2005

Objeto
Projeto "Biology and Conservation of Bromelias of the Atlantic Forest"
("Biologia e Conservação de Bromeliaceae da Mata Atlântica do
Brasil"), denominado "Projeto Bromélias da Mata Atlântica", aprovado
pela Conservation International Foundation e constante do Grant
Agreement assinado entre a referida fundação e a FBMM.

Vigência
20/07/2005
a
27/10/2007

Programas assistenciais e demais atendimentos oferecidos pela Caixa
de Assistência aos servidores públicos do JBRJ.

07/05/2004
a
06/05/2009

Projetos Cores – Conservação das Orquídeas em Riscos de Extinção.

21/11/2005
a
21/11/2008

Estudos e pesquisas que levem o melhor conhecimento da Botânica e
do Meio Ambiente no município de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais, bem como a formação e capacitação de recursos humanos e
divulgação de conhecimentos relativos e essas áreas.

(indeterminado)

Projeto "Jardim Botânico, sua História e a Leitura".

10/06/2005
a
31/12/2005

Projeto "Composição Florística do Estrato Arbóreo do Parque Estadual
da Serra da Concórdia".

08/12/2005
a
07/12/2008

Manutenção e o incremento da coleção de orquídeas do Orquidário do
JBRJ.

01/02/2005
a
31/01/2007

Cursos de extensão na ENBT.

27/09/2004
a
26/09/2005

Estudos e pesquisas que levem ao melhor conhecimento da Botânica
e do Meio Ambiente da região do médio Rio Negro, especialmente em
terras localizadas nos municípios de Caracaraí (RR) e Barcelos (AM).
Propiciar a inserção de jovens maiores de 18 anos oriundos dos cursos
do Laboratório Social do JBRJ e certificados pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) no mercado de trabalho, por meio de
estágio profissionalizante em Jardinagem.

18/12/2003
a
17/12/2005

Intercâmbio técnico-científico e cultural, além da cessão de material
botânico com vistas ao desenvolvimento de atividades ligadas à
comemoração do "Ano do Brasil" na França.

16/06/2005
a
16/06/2006

Fornecimento de pessoal operacional na área administrativa do JBRJ e
a execução de serviços de manutenção e conservação do seu
Arboreto
Programa de acompanhamento do crescimento de algas calcáreas do
gênero Lithothamnium sp. no banco de algas da Mar-a-Mar, no litoral
do Estado do Espírito Santo.

21/09/2004
a
20/05/2005
12/01/2005
a
11/01/2007
18/11/2004
a
17/05/2005
10/10/2005
a
09/10/2008

Programa de melhoramento e manutenção da coleção de plantas
medicinais.
Programas, projetos e atividades no campo da pesquisa, ensino,
desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico-científico,
assistência à saúde e meio ambiente.
Cursos de técnicas em arborização e jardinagem para o treinamento e
aprendizagem de jovens em situação de vulnerabilidade sócioeconômica e risco social, através da educação, cultura, meio ambiente
e trabalho, visando o exercício responsável da cidadania, no sentido
de possibilitar amplo intercâmbio técnico e treinamento profissional.
Realização no Arboreto do JBRJ da exposição permanente de Bonsai,
de eventos sobre seu cultivo e a manutenção periódica do acervo da
Instituição.
Prover ferramentas e equipamentos para manutenção da área verde e
estrutura física do JBRJ.
Realização de serviços técnicos específicos no campus do JBRJ.

01/03/2005
a
29/02/2006

31/12/2004
a
30/12/2007
19/03/2004
a
18/03/2007
15/07/2005
a
14/07/2010
26/09/2001
a
31/12/2005
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Convênios realizados diretamente com a Associação de Amigos do JB - 2005
Convênio
Objeto
Brasil Telecon
Restauração (2ª etapa) do Chafariz Central do JBRJ.
proc. 032/2004-10
repres. Mônica R. Neves
Caixa
Manutenção da exposição “Carnívoras ou Insetívoras?”.
proc. 123/2005-64
repres. Luiza Maria G. Rocha
Claro
Manutenção do Arboreto e fortalecimento institucional do JBRJ.
proc. 498/2005-61
repres. Luiz Felipe Leal Esteves
Companhia de Seguros Aliança do
Implementação de um Banco de DNA com espécies da Flora
Brasil
Brasileira.
proc. 203/2004-19
repres. Luciana Franco Scholte
Manutenção dos bancos do Arboreto e compra de novos bancos.
Dresdner Bank
Capacitação profissional em Jardinagem para jovens entre 16 e 21
Embelleze
anos, oriundos de famílias com renda mensal até três salários
proc. 648/2003-17
mínimos, que contemple em seu conteúdo disciplinas e atividades
repres. João Carlos da Silva
voltadas à formação básica e profissional.

(com anuência do JBRJ)
Vigência
13/12/2004
a
12/12/2006
01/04/2005
a
01/10/2005
30/12/2005
a
29/12/2010

Leite de Rosas
proc. 167/2004-67

Realização do projeto denominado “Plantando História - A História do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro através do Arboreto”.

Light
proc. 263/2005-88
repres. Luis Felipe Esteves
Light
proc. 050/2006-30
repres. Carlos Henrique C. da Silva

Fortalecimento de pessoal para apoio operacional na área
administrativa do JBRJ e a execução de serviços de manutenção e
conservação do Arboreto.
Fornecimento de pessoal para apoio operacional na área
administrativa do JBRJ e a execução de serviços de manutenção e
conservação do Arboreto.
Concessão de desconto para funcionários da TV Globo para associarse a AAJB e a veiculação de um filme promocional do JBRJ, como
objetivo de ampliar a sua visitação.
Execução de serviços logísticos, administrativos e de engenharia ao
JBRJ, conforme a proposta de projeto denominada "Regando o
Jardim", parte integrante deste instrumento.

TV Globo
proc. 446/2004-21
Vivo - Telerj Celular S.A.
proc. 437/2004-30

09/06/2004
a
08/06/2006

10/11/2003
a
04/05/2005
28/05/2004
a
27/03/2005
20/05/2005
a
20/12/2005
30/12/2005
a
29/12/2006
08/10/2004
a
07/10/2005
27/12/2004
a
28/02/2005

Fonte: Coplan/Dirad
Convênios realizados diretamente com a Fundação Botânica Margaret Mee - 2005
(com anuência do
JBRJ)
Convênio
Objeto
Vigência
Projeto "Informatização do Acervo do Herbário do JBRJ", que
11/05/2005
Petrobras
compreende o armazenamento, organização do material, pesquisa,
a
proc. 1.085/2003-30
catalogação e digitação do acervo do Herbário do JBRJ e acesso na
01/01/2007
repres. Paulo José F. Guimarães
Internet.
Fonte: Coplan/Dirad
Parcerias internacionais sem transferência de recursos - 2005
(convênios realizados diretamente com o JBRJ)
Convênio
Objeto
Vigência
Cent-Rio - Comitê de Eventos
19/11/2002
Conservação, manutenção, funcionamento do Jardim Japonês do
Comemorativos Brasil - Japão
a
JBRJ.
proc. 225/2002-32
18/11/2007
repres. Ana Rosa de Oliveira
Ensino, pesquisas e demais atividades no âmbito de atuação de
ambas as Instituições, como a conservação, manutenção e
desenvolvimento dos recursos florísticos e das coleções científicas
início em 10/07/2002
Inst. de Ecologia A . C. do México
sob suas responsabilidades, bem como o desenvolvimento das
(indeterminado)
proc. 409/2002-01
atividades de interesse da botânica e de áreas correlatas,
relacionadas aos jardins botânicos.
Intercâmbio de equipes e gestão para treinar estudantes em
conservação, horticultura e gestão de jardins botânicos e para
início em 15/10/2002
Jardim Botânico de Beijing
desenvolver projetos conjuntos, custeados pelo Brasil e/ou China ou
(indeterminado)
proc. 908/2002-90
ainda de fontes internacionais.
Fonte: Coplan/Dirad

3.2.4- Recursos Humanos
•

•

Implantação da 1ª fase do Projeto de Qualidade de Vida, em conjunto com a Consultoria Prosper, nos
meses de agosto e setembro, que culminou com a elaboração do Diagnóstico de Saúde Ocupacional
do JBRJ, da qual participaram em média 118 servidores respondendo ao questionário de Qualidade de
Vida e realizando o exame periódico (teste de glicemia, medição da pressão arterial, peso e altura e
consulta médica);
Implantação do Sistema de RH, em conjunto com a Informática, disponibilizado na Intranet a todos os
servidores, possibilitando a otimização de várias rotinas de RH (recadastramento de auxílio transporte,
agendamento de férias, consulta a dados funcionais etc).
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3.2.5- Restauração, obras e manutenção
2

•

Restauração do muro e intervenção na área interna da antiga Fábrica de Pólvora (1.041m );

•

Restauração do Chafariz Central (300 m );

•

Restauração e manutenção da Casa dos Pilões (234 m );

•

Restauração do Aqueduto da Levada (110 m );

•

Obra de implantação da 1a Fase do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antônio C. Jobim (1.111 m );

•

Obra de implantação do Arquivo Geral (163 m );

•

Reforma das guaritas localizadas na rua Pacheco Leão e na rua Jardim Botânico (10 m );

2

2

2

2

2

2

2

•

Reforma da casa 11, fundos (70 m );

•

Implantação de estacionamento conjunto em área da Embrapa (980 m );

2

2

•
•

Manutenção dos prédios existentes (24.000 m );
Obras com início previsto em janeiro de 2006:

 Restauração da Casa de Pacheco Leão (450 m2);
 Reforma da Biblioteca Barbosa Rodrigues (450 m2);
 Reforma da casa na rua Major Rubens Vaz 102 (355 m2);
 Obra do novo vestiário para pessoal da limpeza (70m2);
 Restauração das estufas e pergolado, criação de mirante e de caminhos do Cactário (2.400 m2);
 Restauração e adaptação do Centro de Visitantes (430 m2);
 Nova biblioteca setorial do Herbário (40 m2);
 Laboratório de Algas na Botânica Sistemática (50 m2);
 Reconstrução do muro da Escola Júlia Kubitscheck (85 m2);
 Duplicação da estufa Dimitri Sucre (492 m2);
 Reforma da estufa Burle Marx (587 m2);
 Reforma do galpão anexo ao Solar da Imperatriz (parte elétrica e telhado);
 Acréscimos ao projeto de implantação do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antônio Carlos Jobim
(toldo, sonorização, iluminação cênica, sonorização, mobiliário e sala de cursos);
 Reforma da casa 9, fundos (97 m2).

3.2.6- Informática
•

•

•
•

Implantação e efetiva operação dos sistemas do Herbário, de Patrimônio, de Recursos Humanos e,
também, de melhorias significativas na segurança da Rede de computadores, que resultaram numa
drástica diminuição de equipamentos fora de operação por problemas relacionados a vírus e programas
piratas instalados;
Diminuição do número de casos de pane de software em relação aos de hardware, indicativo dos
avanços em segurança conseguidos com a implantação dos sistemas proxy e firewall, entre outras
melhorias, que possibilitaram um controle centralizado que viabilizou o acesso à Rede apenas para
pessoas autorizadas e com equipamentos configurados de acordo com parâmetros de segurança
aprovados pela Informática, em benefício à estabilidade e à melhoria significativa decorrente do
aumento da velocidade do tráfego da Rede, resultados obtidos sem a necessidade de novos
investimentos em aumento da banda;
Ampliação física da Rede de computadores até a sede do Horto Florestal, utilizando pela primeira vez a
tecnologia de transmissão de dados sem fio, integrando o último setor do JBRJ;
Ampliação do cabeamento de fibra ótica aos futuros pontos das bilheterias nas quatro entradas para o
Parque Florístico, com o objetivo de atender o Sistema de Arrecadação.
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3.2.7- Contratos e licitações
•
•

•

Implantação do sistema de aquisição futura e programada de bens de diversos segmentos, tais como
informática, mobiliário, expediente, cartuchos e materiais elétricos, hidráulicos e manutenção em geral;
Levantamento e revisão dos contratos com a finalidade de reduzir os custos da administração com as
despesas referentes aos contratos continuados (limpeza, jardinagem, manutenção predial e vigilância),
cujos efeitos serão observados no exercício 2006;
Implantação de parceria com o Inmetro para realização de licitações e cotações eletrônicas,
objetivando o ganho em escala com a redução dos custos dos bens observado o volume para
aquisição.

Contratos de serviços - 2005
Empresa
Processo
ALSCO
771/2004-12
Posto Manequinho
728/2004-55
Brasif
789/2003-77
Cedae
742/2005-12
CEG
743/2005-76
Oficina Das Águas
758/2004-99
EBCT
741/2005-24
Imprensa
780/2005-11
Imprensa
013/2006-84
Iter
173/2004-97
Light
740/2005-52
Radiobras
779/2005-31
SM21
239/2002-56
Sociplan
134/2004-62
Telemar
266/2002-29
Telemar
445/2002-66
Vivo
727/2004-00
Tecnisan
533/2003-51
Tecnisan
154/2003-59
Hopevig
159/2004-20
Locanty
744/2005-20
Fonte: Serviço de Recursos Materiais/Dirad
Cessões de uso comercial - 2005
Empresa
Processo
AAJB
088/2004-74
AAJB
711/2004-36
Carol Bisoni
2.198/2000-08
Carol Bisoni
394/2003-19
Fonte: Serviço de Recursos Materiais/Dirad
Concessões de uso oneroso - 2005
Empresa
ACMA - Associação de Cultura
e Meio Ambiente
proc. 035/2004-81
até 14/04/2009

ATL - Algar
proc. 307/2002-87
22/09/2000 a 21/09/2005
Telerj Celular
proc. 542/96-02
20/12/2002 a 19/12/2007

Objeto
Serviços de lavanderia
Aquisição de combustível
Prestação de serviços reprográficos
Concessionária Pública - fornecimento de água
Concessionária Pública - fornecimento de gás
Fornecimento de água mineral
Distribuição de correspondências
Assinatura DOU eletrônico
Publicação de matérias DOU
Fornecimento de passagens aérea e terrestre
Concessionária Pública - energia elétrica
Publicação de matérias
Prestação de serviços de jardinagem
Serviço de manutenção de ar condicionado central
Concessionária Pública - telefonia fixa Região I
Concessionária Pública - telefonia fixa Região II
Telefonia celular
Prestação de serviços de limpeza
Prestação de serviços de manutenção predial
Prestação de serviços de vigilância
Coleta, transportes e despejo final de resíduos

Vigência
04/04/2005 a 31/12/2005
15/03/2005 a 31/12/2006
23/12/2003 a 22/02/2007
01/01/2005 a 31/12/2005
01/01/2005 a 31/12/2005
17/03/2005 a 31/12/2005
01/01/2005 a 31/12/2005
13/01/2005 a 12/01/2006
01/01/2005 a 31/12/2005
11/06/2004 a 12/06/2009
01/01/2005 a 31/12/2005
01/01/2005 a 31/12/2005
01/07/2002 a 30/06/2007
01/07/2004 a 30/06/2009
31/07/2002 a 30/07/2007
10/10/2002 a 09/10/2007
16/02/2005 a 15/02/2010
17/02/2004 a 17/02/2009
31/07/2002 a 30/07/2007
01/07/2004 a 30/06/2009
02/05/2005 a 31/10/2005

Objeto

Vigência
15/12/2004 a 14/12/2009
20/07/2005 a 19/07/2010
23/10/2000 a 22/02/2006
01/08/2004 a 31/07/2009

Livraria
Loja da Torre 920
Quiosque
Lanchonete

Objeto

Facultar, a título oneroso, o uso, do imóvel denominado “Galpão do Patrimônio”, para utilização
com fins sustentáveis sob o ponto de vista cultural, ambiental, social e artístico;
A ACMA remunerará o JBRJ pela utilização do “Galpão do Patrimônio” no valor de 5% do valor

da totalidade da arrecadação das atividades culturais e ambientais que serão desenvolvidas no
local;
Em razão do terceiro termo aditivo houve a remuneração foi aumentada para 8% do valor da
totalidade arrecadada, além de determinar que a ACMA arcará com os custos de energia
elétrica dos três prédios e limpeza do local.



Facultar, a título oneroso, o uso do imóvel pertencente à União Federal administrado pelo JBRJ,
situado à Rua Pacheco Leão 1.011;
A ATL assumirá a obrigação de efetuar o pagamento mensal, corrigido anualmente pelo IGPM
ou outro índice oficial do Governo Federal, o valor de R$ 4.000,00, pelo uso do imóvel;
O primeiro termo aditivo reajustou o valor para R$ 4.557,00 mensais.
Facultar, a título o oneroso, o uso do imóvel pertencente à União Federal, administrado pelo
JBRJ, situado à Rua Pacheco Leão nº 1.235, entre a Escola Municipal Julia Kubitschek e as
casas de n° 21 e 35 da Rua do Colégio.
A Telerj Celular efetuará o pagamento mensal, corrigido pelo IGPM ou outro índice oficial do
Governo Federal, o valor de R$ 5.150,00, pelo uso do imóvel.
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Licitações – modalidade convite - 2005
Convite 001
Modalidade
728/2004-55
Processo
Aquisição de combustível
Objeto
Homologado
Fase
R$ 5.527,00 p/ mês
Valor













Modalidade
Processo
Objeto
Fase
Valor
Modalidade
Processo
Objeto
Fase
Valor
Modalidade
Processo
Objeto
Fase
Valor
Modalidade
Processo
Objeto
Fase
Valor
Modalidade
Processo
Objeto
Fase
Valor
Modalidade
Processo
Objeto
Fase
Valor
Modalidade
Processo
Objeto
Fase
Valor
Modalidade
Processo
Objeto
Fase
Valor
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Convite 002
Convite 003
088/2005-74
218/2005-23
Contratação de empresa de coleta Aquisição de equipamentos de
e transporte e despejo final de
resíduos
Não realizado

informática para a implantação
do Sistema de Arrecadação
Homologado
R$ 12.123,20
Convite 006
709/2005-10
Contratação de empresa
especializada para execução de
obras de reforma nos imóveis
situados à rua Jardim Botânico
1.008, fundos
Homologado
R$ 144.615,60

Convite 004
584/2005-37
Contratação de empresa


Convite 005
697/2005-88
Contratação de empresa















Convite 008
663/2005-20
Contratação de empresa



Convite 010
772/2005-56
Contratação de firma



Convite 009
727/2005-00
Serviços no Acervo Fotográfico
do Museu Botânico
Revogado







especializada para execução de
obras de reforma nas guaritas
localizadas à rua Jardim Botânico
920 e 1.008 e à rua Pacheco Leão
915
Homologado
R$ 23.288,57
Convite 007
710/2005-64
Contratação de empresa
especializada para intervenções
no espaço multiuso do Centro de
Cultura Tom Jobim
Homologado
R$ 58.000,00

especializada para execução de
obras na Casa Pacheco Leão
Homologado
R$ 124.400,40




Convite 013
787/2005-79
Contratação de empresa

especializada para execução de
ampliação nas instalações
elétricas, telefonia e rede lógica
da Casa Pacheco Leão
Homologado
R$ 22.250,00
Edital-Convite 016
804/2005-87
Confecção de 150.000 folders
Homologado
R$ 9.000,00









especializada para execução de
obras de reforma no imóvel do
situado à rua Jardim Botânico
1.008, casa 9 fundos
Homologado
R$ 69.918,00

especializada para execução de
obra de recuperação e ampliação
da área física do estufim do
Bromeliário
Homologado
R$ 23.338,00
Convite 011
778/2005-88
Contratação de empresa
especializada para a execução de
sonorização no espaço multiuso do
Centro de Cultura Tom Jobim
Homologado
R$ 30.996,00




Convite 014
788/2005-22
Contratação de empresa

especializada para execução da
iluminação cênica do espaço
multiuso do Centro de Cultura Tom
Jobim
Homologado
R$ 79.815,80
Edital-Convite 018
812/2005-14
Execução de obras de reforma no
Centro de Visitantes
Homologado
R$ 109.470,40

Edital-Convite 020
819/2005-08
Execução de obras de reforma no








Edital-Convite 021
818/2005-46
Contratação de firma especializada
























imóvel situado à rua Major
Rubens Vaz 102
Homologado
R$ 61.800,00
Edital-Convite 023
826/2005-83
Aquisição de licença de uso e
customização do sistema
LicitaWeb
Homologado
R$ 12.600,00
Edital-Convite 027
811/2005-90
Execução de obras de reforma no
Cactário
Homologado
R$ 44.427,50

para confecção e fornecimento de
esquadrias e grades metálicas
Homologado
R$ 49.700,00
Edital-Convite 025
817/2005-92
Obras de reforma para duplicação
do estufim Dimitri Sucre do
Bromeliário
Homologado
R$ 46.204,40

Convite 012
790/2005-76
Contratação de serviços de firma
especializada para
implementação de proposta de
recuperação paisagística da
área do entorno da Casa dos
Pilões
Homologado
R$ 8.800,00
Edital-Convite 015
796/2005-60
Execução de obras de reforma
no imóvel situado à rua Major
Rubens Vaz 122
Homologado
R$ 18.531,00










Edital-Convite 019
803/2005-23
Desenvolvimento de projeto e

confecção de painéis, mesa,
bancada e vitrine
Homologado
R$ 71.000,00
Edital-Convite 022
824/2005-76
Compra de servidores da marca
“Dell”, chaveador e outros
equipamentos
Homologado
R$ 32.540,00
Edital-Convite 026
816/2005-39
Execução de obras de reforma
na Biblioteca Barbosa Rodrigues
Homologado
R$ 109.920,00
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Licitações – modalidade concorrência pública - 2005
Concorrência Pública 001
Modalidade
051/2004-10
Processo
Concessão Onerosa de Uso –
Objeto
Bistrô do Solar
Fase
Licitação Deserta
Valor
Contrapartida R$ 1.000,00 p /mês













Licitações – modalidade pregão - 2005
Pregão 001
Modalidade
528/2005-84
Processo
Confecção de revista científica –
Objeto
Rodriguésia e capas de processo
Valor contratado
R$ 10.504,00
Economia
R$ 968,67
Pregão 004
Modalidade
763/2005-59
Processo
Aquisição de vidraria para
Objeto
Laboratório de Pesquisas
Valor contratado
R$ 14.551,91
Economia
R$ 6.335,20












Modalidade
Processo
Objeto
Valor contratado
Economia
Modalidade
Processo
Objeto
Valor contratado
Economia











Pregão 007
577/2005-64
Assinatura de periódicos
R$ 21.484,71
R$ 1.232,76

Pregão 008
581/2005-78 (18/2005)
Contratação de empresa para

prestar serviço de manutenção
preventiva e corretiva dos
veículos (Elba, Escort Hobby,
Kombi/Pick Up, MMC/L200 GLS,
Vectra e Caminhonete)
R$ 27,00 - 30%; R$ 28,00 – 24%;
R$ 28,00 – 25%; R$ 34,00 – 10%,
R$ 28,00 – 38%; R$ 28,00- 38%Pregão 010
558/2005-18
Confecção de bancadas
R$ 15.450,00
R$ 2.650,00


Modalidade
Processo
Objeto
Valor contratado
Economia







Modalidade
Processo
Objeto
Valor contratado
Economia
Modalidade
Processo
Objeto
Valor contratado
Economia
Modalidade
Processo
Objeto
Valor contratado
Economia

Pregão 013
628/2005-10
Aquisição de cartuchos e toner
R$ 5.120,00
R$ 7.823,65
Pregão 016
680/2005-50
Serviços de varrição das aléias do
Parque
R$ 118.000,00 p/ ano
R$ 74.000,00
Pregão 019
723/2005-87
Aquisição de plataformas
pantográficas para piso de
auditório com regulagem e seus
acessórios
R$ 39.640,00
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Concorrência Pública 002
Concorrência Pública 003
711/2004-36
055/2005-70
Concessão Onerosa de Uso – Loja Concessão Onerosa de Uso –
de Souvenires (Torre do Portão
Principal)
Homologado
Contrapartida R$ 2.223,70 p/ mês

Quiosque do Parque das
Crianças (Playground)
Passou para o ano de 2006 em
virtude de a concessão ir até
fevereiro de 2006
Contrapartida R$ 3.000,00 p/
mês






Pregão 002
288/2005-45
Aquisição de material de
almoxarifado
R$ 6.629,28
R$ 1.325,82
Pregão 005
544/2005-54
Aquisição futura e programada de

Pregão 003
458/2005-82
Aquisição de produtos químicos
R$ 4.336,96
R$ 6.931,23
Pregão 006
504/2005-71
Aquisição de cabos elétricos
R$ 7.159,64
R$ 460,36

600 quilos de café pelo Sistema de
Registro de Preços
R$ 6,66 por kg
R$ 3,33 p/ kg
Pregão 008
581/2005-78 (16/2005)
Contratação de empresa para
prestar serviço de manutenção
preventiva e corretiva dos veículos
(caminhão F4000, caminhão
F11.000, Jipe fechado e quatro
cabines duplas e carroceria)
R$ 35,00 – 20%; R$ 35,00 – 20%;
R$ 30,00 – 21%; R$ 30,00 – 21%
Pregão 008
581/2005-78 (19/2005)
Contratação de empresa para
prestar serviço de manutenção
preventiva e corretiva dos veículos
caminhão e micro-ônibus
34,00 – 10%
34,00 – 10%
















Pregão 008
581/2005-78 (17/2005)
Contratação de empresa para

prestar serviço de manutenção
preventiva e corretiva do veículo
Defender - Land Rover 110
25,00 – 10%



Pregão 009
577/2005-53
Aquisição futura e programada

de material de expediente pelo
Sistema de Registro de Preços
R$ 38.761,80



Pregão 011
Pregão 012
611/2005-82
623/2005-41
Aquisição de cartuchos e toner pelo Confecção de revista científica –
Sistema de Registro de Preços
Rodriguésia, impressão de
R$ 7.823,65
livros, capas de processos e
bloco de notas fiscais
R$ 19.574,00
R$ 16.121,00
Pregão 014
Pregão 015
637/2005-17
592/2005-74
Serviços de terraplenagem
Aquisição material de obra (brita,
R$ 31.720,00
saibro, etc.)
R$ 4.760,00
R$ 14.207,40
R$ 3.206,60
Pregão 017
Pregão 018
647/2005-55
713/2005-32
Aquisição de carreta agrícola,
Aquisição futura e programada
motoserra, motopoda e motobomba
de mobiliário em geral pelo
R$ 11.371,98
Sistema de Registro de Preços
R$ 1.677,02
R$ 2.106,00
Pregão 020
Pregão 021
717/2005-57
722/2005-23
Aquisição futura e programada de Aquisição de cadeiras plásticas
equipamentos de informática pelo
Sistema de Registro de Preços
R$ 72.838,58



para o Centro Cultural Tom
Jobim
R$ 4.401,90
R$ 3.575,54
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Modalidade
Processo
Objeto
Valor contratado
Economia

Pregão 022
Pregão 023
02011.000735/2005-39
02011.000612/2005-43
Manutenção preventiva e corretiva Aquisição futura e programada de
de tratores
material elétrico, hidráulico e
R$ 26.590,00
ferramentas para obras pelo
R$ 1.787,00
Sistema de Registro de Preços
R$ 69.589,84
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Pregão 024
02011.000763/2005-65
Serviço de tratamento
fitossanitário das palmeiras
R$ 67.000,00
R$ 72.750,00

4 – ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
4.1- Principais realizações no exercício
4.1.1- Comunicação Institucional
No ano, o JBRJ pôde contar com três novos produtos: a modernização do site da Instituição, a criação
do serviço NewsLetter e o Boletim Informativo “Notícias do Jardim”, que deram um salto de qualidade na
informação.
A modernização e atualização do site, pela Informática, implicou em interesse maior de buscas na
página, conforme demonstrado pelo incremento do número de acessos. O trabalho permitiu separar e agrupar
as mensagens recebidas através do link “Fale Conosco” por páginas diferenciadas pelos tópicos de sugestões,
reclamações, elogios e consultas. De janeiro a dezembro foram computadas 1.200 consultas, além de 64
sugestões, entre as quais, oferecimento de serviços e de links, 39 reclamações e 35 elogios. A queda do
número de consultas foi observada após a inclusão do tópico “Perguntas Freqüentes”, no qual são respondidas
as principais dúvidas das consultas, tais como pedidos de empregos e estágios. Foi possível também
desenvolver e implementar o aplicativo NewsLetter que permite o cadastramento de pessoas interessadas e o
envio de notícias publicadas na homepage. Cerca de 400 e-mails já foram cadastrados.
Em julho, foi criado o Boletim Informativo “Notícias do Jardim”, distribuído hoje diretamente para os
funcionários do JBRJ, integrantes do MMA, membros da AAJB, imprensa e público cadastrado na NewsLetter.
Com circulação mensal, o Boletim resume as principais notícias veiculadas no mês e antecipa as novas
atividades. No período foram postadas 441 notas e matérias na Intranet, uma média de cerca de 35 por mês, e
69 matérias na Internet.
4.1.2- Educação Ambiental
A previsão de total de público atingido pelas ações educativas do Núcleo de Educação Ambiental (NEA)
foi superada, sendo alcançado um total de 36.051 pessoas. Apesar do número de alunos atingidos ter sido
menor, devido à quantidade de dias chuvosos e feriados prolongados, o contingente de professores que
passam pelas atividades propostas pelo Núcleo continua a crescer, bem como aumenta a demanda de alunos
dos cursos de licenciatura por uma formação que contribua com aquela já desenvolvida nas universidades.
Esses fatos ressaltam a importância da revisão finalizada do Roteiro Básico do treinamento de professores.
Destacam-se, ainda, as seguintes atuações:
•

•

•

•
•
•

Implantação da etapa Coleta Seletiva de Recicláveis nos Escritórios do Jardim Botânico, do projeto
“Uso Racional dos Nossos Recursos – A3P / JBRJ”, elaborado e coordenado pelo NEA, projeto de
gestão ambiental institucional, em consonância com os princípios adotados pela Agenda Ambiental na
Administração Pública – A3P / MMA;
Projeto "O Homem e as Plantas Medicinais: uma história em construção", de divulgação científica,
desenvolvido junto com a Curadoria de Coleções Vivas e Laboratório de Museologia, ambos os setores
da Prefeitura, implantado como exposição permanente, sendo uma parte de interatividade com o
público, tendo como abordagem educativa as relações entre o conhecimento popular e o conhecimento
científico e sua apropriação pela sociedade;
Participação no curso de pós-graduação em Educação Ambiental, que ampliou a abordagem dos
cursos de especialização da Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT), em parceria com a Escola e
a Universidade Cândido Mendes;
Finalização da revisão do Roteiro Básico do projeto “Conhecendo Nosso Jardim”, com a produção do
anexo do Roteiro;
Participação na edição, lançamento e distribuição da publicação “Muito mais que um Jardim”, voltado
ao público infanto-juvenil, em parceria firmada com Texaco e Fundação Educar DPaschoal;
Implantação da primeira etapa do projeto “O Jardim Vai à Escola” junto à Escola Municipal Camilo
Castelo Branco, com envolvimento de toda comunidade escolar para intensificar a relação Jardim –
Escola.
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4.1.3- Diretoria de Pesquisa Científica
A assinatura de alguns convênios importantes possibilitou a realização de ações de catalogação e
divulgação dos acervos do Herbário (Petrobras) e da Biblioteca Barbosa Rodrigues (Fundação Vitae), cujo
resultado será um significativo incremento das pesquisas. A Biblioteca também obteve suporte externo do
BNDES para a conservação das obras raras e de emenda parlamentar para a reforma do prédio que abriga o
acervo. O projeto sobre o estudo das bromélias da Mata Atlântica recebeu importante apoio da Fauna e Flora
Internacional. A Diretoria recebeu ainda recursos da Finep para aquisição de equipamentos para os
Laboratórios e para o Herbário e recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia no Programa de Coleções.
Nas ações voltadas para o fortalecimento da infra-estrutura, destacam-se:
Melhoria das instalações de apoio à formação de recursos humanos com a aquisição de mobiliário e
reforma da sala de estudos/aula, do auditório e da biblioteca setorial;
Complementação das instalações dos Laboratórios de Botânica Estrutural e de Sementes dotando-os
da infra-estrutura e de mobiliário e bancadas;
Reforma completa do Laboratório de Cultivo de Algas que se encontrava completamente degradado e
sem condições de abrigar os experimentos que ali se desenvolvem;
Impermeabilização da laje do prédio do Herbário, evitando as goteiras no período de chuva que podem
danificar o acervo;
Terraplanagem para a construção da Casa de Vegetação;
Aquisição de um Sistema de Controle de Compras cuja implantação deve ocorrer a partir de janeiro de
2006 e que beneficiará todo o JBRJ.

•
•
•
•
•
•

A Diretoria participou da elaboração do projeto de transversalização da biodiversidade “PROBIO 2” que
está sendo coordenado pelo MMA. O JBRJ pretende através deste projeto consolidar sua atuação no resgate
das espécies ameaçadas de extinção da flora. Também neste campo do conhecimento da flora, no nível
estadual, o Instituto coordena os trabalhos do Programa Mata Atlântica, da Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia. No Congresso Nacional de Botânica, os pesquisadores apresentaram 45 trabalhos.
No Herbário, destaca-se o projeto de informatização do acervo, com o apoio da Petrobras. Houve um
acentuado acréscimo, em números, nas diferentes atividades de intercâmbio científico. Foram da ordem de
18.187 os novos registros de espécimes incluídas no Herbário, 3.840 espécimes recebidos como empréstimo
para estudos dos pesquisadores, estagiários e alunos da ENBT e 3.358 espécimes recebidas como permuta de
herbários nacionais e estrangeiros. O número de visitantes - alunos e pesquisadores do Brasil e do exterior chegou a 572. O Banco de DNA efetuou 1.000 novos registros. Vale ressaltar o forte impacto positivo na
imagem e divulgação do Herbário na comunidade científica com o dinamismo na política de permutas, com
ênfase aos herbários nacionais e de países amazônicos e com o envio de espécimes para identificação por
taxonomistas do Brasil e do exterior. Foram incorporados ao acervo as coleções dos projetos Tinguá, Restinga,
Leguminosas, plantas do Arboreto e outros, sendo todas, pela primeira vez em anos, disponibilizadas
integralmente para consulta aos visitantes externos.
4.1.4- Escola Nacional de Botânica Tropical
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscritos nos cursos de mestrado e doutorado: 41 e 28 alunos;
Terceira turma de mestrado com 15 alunos;
Segunda turma de doutorado com 7 alunos;
Diplomação de 15 alunos de mestrado que concluíram o curso com defesa de tese - as primeiras
defesas de dissertação do mestrado no âmbito do MMA;
Ministradas 25 disciplinas, sendo 13 no primeiro semestre e 12 no segundo semestre, totalizando
1.375 horas efetivas de aula;
Nas disciplinas de pós-graduação foram atendidos 53 alunos, oriundos de outras pós-graduações do
país, o que demonstra a excelência das disciplinas oferecidas;
Avaliação do programa de pós-graduação da Escola em atividades com duração de dois dias para o
qual foram convidados dois especialistas externos;
Ingresso no Fórum de Pró-reitores da Pós-graduação e Pesquisa das instituições brasileiras;
Visita de pesquisador estrangeiro, agraciado com bolsa da Fundação Fulbright pelo período de seis
meses;
Concessão de 12 bolsas de mestrado e 9 bolsas de doutorado;
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Ministrados 8 cursos de extensão com 159 alunos atendidos, totalizando 732 horas de aula;
Início do curso de especialização em Educação Ambiental (lato sensu) com 31 alunos atendidos,
totalizando 360 horas efetivas de aula;
Realização de 47 eventos no espaço do Solar da Imperatriz, sendo 24 acadêmicos e 23 não
acadêmicos.

4.1.5- Diretoria da Prefeitura

¾ Programa de expansão do Arboreto
•
•
•
•
•

ampliação do Arboreto em 8.000 metros quadrados;
restauração do Aqueduto da Levada;
recuperação da Área de Descarte, antes utilizada para deposição de resíduos;
terraplanagem do Jardim das Crianças para implantação de Casa de Vegetação;
elaboração de projetos de restauração do Caminho da Mata Atlântica, Bromeliário e de expansão
do estufim do Bromeliário.

¾ Programa de resíduos
•
•
•

inauguração da unidade de trituração do Centro de Compostagem;
terraplanagem do pátio de Compostagem de Resíduos;
implantação de sistema de Triagem e Separação de Resíduos (folhas, galhos, troncos).

¾ Restauração de monumentos e edificações históricas
•
•
•
•

reforma do Chafariz Central;
reforma do Museu da Casa dos Pilões;
restauração parcial do Muro da Casa da Pólvora;
reforma do Play Ground .

¾ Outras obras
•
•
•
•
•
•

implantação do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antonio Carlos Jobim;
implantação do Arquivo Geral do JBRJ;
implantação do estacionamento conjunto com a Embrapa;
reforma das guaritas situadas na rua Pacheco Leão 915 e na rua Jardim Botânico 920 e 1.008 e
início das obras das guaritas da rua Jardim Botânico 920 e 1.008;
nova sede da Guarda;
construção do galpão do Horto.

¾ Jardins temáticos
•
•
•
•
•
•

restauração do Jardim Medicinal;
restauração do Jardim Sensorial;
revitalização do Roseiral;
implantação do Jardim Bíblico;
revitalização do Jardim Japonês em comemoração aos seus dez anos;
elaboração de projeto do Jardim dos Beija-Flores.

¾ Museu Botânico
•
•
•

realização de exposições: Plantando História, Insetívoras ou Carnívoras, Plantas na Cultura
Brasileira, Jardim Medicinal e Herbário;
elaboração de projeto Museológico Conceitual e proposta de contratação de Projeto Executivo;
elaboração de projeto de exposição da Biodiversidade em conjunto com a ACMA e Funbio.

¾ Curadoria de Coleções
•
•

disponibilização em programa gráfico do Banco de Dados Históricos das Plantas do Arboreto no
JABOT;
elaboração do projeto CORES e proteção e re-introdução de orquídeas ameaçadas de extinção
em conjunto com o Centro de Pesquisas da Petrobras.
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¾ Segurança
•
•
•
•

implantação da nova sede da Segurança e Guarda;
implantação de câmeras em apoio ao sistema de segurança do Arboreto;
controle de construções irregulares através de fiscalização, notificação e encaminhamento de
denúncias ao Ibama e Patrulha Ambiental;
assessoria à Comissão Interministerial para Regularização Fundiária (Procuradoria do JBRJ e
Secretaria de Patrimônio da União) e apoio a ações de reintegração de posse.

¾ Projetos de reformas
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

reforma da estufa Burle Marx – Bromeliário;
reforma da antiga Sede do Engenho de N. S. da Conceição da Lagoa para implantação do
Centro de Visitantes;
implantação da nova biblioteca setorial do Herbário;
reforma do Laboratório de Algas no prédio da Botânica Sistemática;
demolição e reconstrução do muro da Escola Julia Kubitschek;
reforma da casa 9, fundos (edital e projeto básico para licitação);
segunda fase da implantação do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antonio Carlos Jobim,
incluindo Galpão Principal, toldo para o espaço multiuso, sonorização, iluminação cênica e
mobiliário;
duplicação da estufa Dimitri Sucre - estufim do Bromeliário;
novo vestiário da equipe de limpeza à rua Major Rubens Vaz 122;
reforma da casa situada à rua Major Rubens Vaz 102;
reforma da Biblioteca Barbosa Rodrigues;
reforma do Cactário;
restauração da Casa Pacheco Leão.

¾ Fitossanidade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manutenção da coleção viva do JBRJ em boas condições fitossanitárias, através de
diagnósticos e tratamentos, evitando a perda de exemplares;
controle de formigueiros;
realização de diagnóstico e tratamento detalhado de cupins em plantas e construções do JBRJ;
realização de diagnóstico detalhado de formigas do Arboreto;
realização de diagnóstico detalhado da fauna do solo do Arboreto;
redução dos focos de larvas de mosquitos no Arboreto, através do gerenciamento de atividades
de monitoramento e controle;
realização de experimento que esclarece a participação das bromélias como criadouros de larvas
de mosquitos;
realização de diagnóstico, laudo e contratação do tratamento fitossanitário das palmeiras
imperiais;
identificação de formigas e cupins advindos da Embrapa / Cerrado;
utilização de farinha de jatobá para iscas formicidas através da realização de dois experimentos
de campo;
emissão de laudos e pareceres técnicos que nortearam as ações de outras unidades do JBRJ;
submissão e publicação de artigos científicos e informativos que divulgaram as atividades do
Laboratório de Fitossanidade para a sociedade;
participação em eventos que divulgaram as atividades do Laboratório de Fitossanidade para a
sociedade;
gravação de entrevistas de utilidade pública, veiculadas em televisão;
capacitação através de cursos dos funcionários do Laboratório de Fitossanidade.

¾ Conservação do Arboreto
•

•
•

conservação e manutenção das condições de livre acesso do público visitante para uso do
Arboreto, dos seus monumentos e das coleções de plantas nele existentes, seja para fins
educativos, lazer, ou de contemplação;
estudo preliminar da fauna existente no JBRJ e seus problemas;
levantamentos topográficos, mapeamento e registro em banco de dados em auxílio à
Coordenação de Coleções Vivas e ao Protaxon;
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apoio em diversas atividades, exposições e eventos realizados no JBRJ, por terceiros, outras
coordenações, unidades e laboratórios em seus projetos de revitalização, implantação e
recuperação, tais como: Obras do Centro de Cultura Tom Jobim, Aqueduto, Roseiral,
Insetívoras, Plantas Medicinais, Unidade de Trituração, Chafariz, Jardim Bíblico, Exposições de
Orquídeas, Flor de Maio, Ecos da Amazônia, Artesanato, Lixo útil, entre outros;
manutenção de ferramentas motorizadas e das frotas de máquinas e veículos;
execução do Programa de Manejo Arbóreo através de podas periódicas e retirada de árvores
mortas;
gerenciamento de contratos e convênios para jardinagem e manutenção do Arboreto;
elaboração de projetos de parcerias para captação de recursos privados e emendas
parlamentares.

¾ Horto
•
•
•
•
•
•
•
•

semeadas: 141.833 sementes em 457 lotes e 42 lotes semeados a lanço;
plantadas: 5.776 estacas em 37 lotes;
cultivadas: 5.761 plântulas em 66 lotes;
número de espécies botânicas no estoque: 360;
orientações técnicas ao público: 390;
número de lotes existentes: 1.195;
total de mudas no estoque: 51.530;
total de mudas que saíram do estoque: 52.259.

4.2- Avaliação dos resultados
A análise do desempenho do Instituto, com relação à execução física e financeira (item 2 do relatório) e
seus indicadores (item 3 do relatório), demonstram um balanço satisfatório em 2005, confirmados pelas
realizações acima listadas, que representaram melhorias significativas e de grande impacto para a sociedade.
Como diretriz de atuação, a Direção do Instituto deu continuidade às ações de cunho sócio-ambiental −
laboratório social, atividades culturais; de pesquisa e difusão científica − programas de pesquisa, programa
de revitalização do Herbário, conservação da coleção científica no Arboreto; e de ensino − programas de pósgraduação e extensão, que vêm marcando os três anos desta gestão.
Foram empreendidos esforços na modernização dos processos de trabalho, em promover uma maior
integração com a sociedade, bem como em buscar soluções para a questão fundiária do JBRJ.
A divulgação do conhecimento científico produzido, pouco acessível ao público, e o fortalecimento de
uma dimensão cultural foram consideradas prioridades. Além de sua vocação botânica e recreativa, o JBRJ
pode e deve desenvolver atividades culturais e ambientais. O Centro Cultural Tom Jobim como pólo gerador de
projetos e atividades culturais identificados com a questão ambiental, é a concretização desta proposta.
Ainda, o ano foi marcado pelos resultados positivos na busca de parcerias, sendo captados do setor
privado e de emendas parlamentares para implementação de projetos de grande importância para sociedade.
5 – MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS
Os recursos previstos na Lei Orçamentária sempre insuficientes no cumprimento da missão institucional,
seja no desenvolvimento dos projetos finalísticos e na conservação do patrimônio predial e arquitetônico, foram
supridos com o incremento das parcerias e das emendas parlamentares. Sem esses recursos, muitas
demandas deixariam de ser atendidas, tais como revitalização e manutenção do meio físico, recuperação de
monumentos e estufas no Parque Florístico, projetos de pesquisa em áreas de preservação, aquisição de
equipamentos e infra-estrutura laboratorial e apresentação de trabalhos em congressos.
A falta de um instrumento interno de planejamento que permita o monitoramento, avaliação e controle de
todas as ações da Instituição que leve em conta: os recursos advindos do orçamento do Governo, das receitas
arrecadadas e a integração com os recursos (diretos ou indiretos) das parcerias, cotejados com os resultados
alcançados, dificulta uma análise mais acurada quanto ao desempenho da gestão e, conseqüentemente,
estabelecer um ciclo de melhorias das práticas de gestão.
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6 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
6.1- Convênios de receita
Concedente
Convênio Capes
Nº Siafi
Convenente
Processo JBRJ
Objeto
Programa de Trabalho
Data da assinatura
Vigência
Data da publicação
Valor pactuado
Contrapartida
Valor recebido em 2005
Concedente
Convênio Capes/Proap
Nº Siafi
Convenente
Processo JBRJ
Objeto
Programa de Trabalho
Data da assinatura
Vigência
Data da publicação
Valor pactuado
Contrapartida
Valor recebido em 2005
Concedente
Convênio FNDCT/CT-INFRA
Nº Siafi
Convenente
Processo JBRJ
Objeto
Programa de Trabalho
Data da assinatura
Vigência
Data da publicação
Valor pactuado
Contrapartida
Valor recebido em 2005

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
DS-006/2003
481280
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
581/2003-04
Concessão de bolsas de estudo no país, dentro do Programa de Demanda Social, em nível de pósgraduação stricto sensu, em conformidade com as normas de concessão de bolsas previstas no
Programa e as metas estabelecidas anualmente, por Planos de Atendimento aprovado pela Capes.
12.846.1062.0487
03/06/2003
03/06/2003 a 02/06/2006
12/09/2003, seção 3, pág. 21
R$ 257.326,56
Não há
R$ 119.811,00
R$ 119.811,00
Valor executado em 2005
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
016/2004
506237
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
429/2004-01
Proporcionar melhores condições de Ensino Superior, para a formação de recursos humanos, a
produção e o aprofundamento do conhecimento científico nos cursos de pós-graduação stricto sensu.
12.364.1073.6313
21/06/2004
21/06/2004 a 20/5/2007
15/07/2004, seção 3, pág. 23
R$ 57.800,00
Não há
R$ 38.833,32
R$ 38.158,42
Valor executado em 2005
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
677/2005
526727
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
363/2005-13
Plano de desenvolvimento da infra-estrutura institucional de pesquisa denominado “Investigação da
Diversidade Biológica em Ecossistemas Fluminenses”.
19.572.0461.2095
07/10/2005
07/10/2005 a 07/10/2007
14/10/2005
R$ 253.500,00
R$ 418.458,40 sob a forma de materiais e/ou serviços
R$ 126.750,00
R$ 126.750,00
Valor executado em 2005

6.2- Portarias do Ministério da Cultura
Portaria
Portaria nº 259, de 30/12/2005,
publicada na seção I do DOU de
9/1/2006
proc. 01400.011148/2005-42

Objeto

Referência – emenda parlamentar Roberto Saturnino
Cooperação orçamentária e financeira entre o Ministério da Cultura e o

JBRJ, objetivando a execução do projeto “Revitalização do Cactário e
da Coleção de Cactaceae do Jardim Botânico do Rio de Janeiro”.
O valor a ser descentralizado dos recursos orçamentários e
financeiros do Ministério da Cultura em favor do JBRJ corresponde a
R$ 90.000,00 à conta de dotação consignada na LOA, no Programa de
Trabalho 42101.13.391.0167.4793.0056.
Referência – emenda parlamentar Antonio Carlos Biscaia
Cooperação orçamentária e financeira entre o Ministério da Cultura e o
JBRJ, objetivando a execução do projeto “Restauração e
Acondicionamento de Obras Raras da Biblioteca Barbosa Rodrigues
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro”.
O valor a ser descentralizado dos recursos orçamentários e
financeiros do Ministério da Cultura em favor do JBRJ corresponde a
R$ 250.000,00 à conta de dotação consignada na LOA, no Programa
de Trabalho 42902.13.391.0167.4793.0036.



Vigência

dez/2005
a
jun/2006



Portaria nº 260, de 30/12/2005,
publicada na seção I do DOU de
9/1/2006
proc. 01400.011157/2005-33



dez/2005
a
jun/2006
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Objeto

Referência – emenda parlamentar Roberto Saturnino
Cooperação orçamentária e financeira entre o Ministério da Cultura e o

Portaria nº 261, de 30/12/2005,
publicada na seção I do DOU de
9/1/2006
proc. 01400.011155/2005-44

JBRJ, objetivando a execução do projeto “Revitalização do Bromeliário
e da Coleção de Bromeliaceae do Jardim Botânico do Rio de Janeiro”.
O valor a ser descentralizado dos recursos orçamentários e
financeiros do Ministério da Cultura em favor do JBRJ corresponde a
R$ 160.000,00 à conta de dotação consignada na LOA, no Programa
de Trabalho 42902.13.391.0167.4793.0052.
Referência – emenda parlamentar Antonio Carlos Biscaia
Cooperação orçamentária e financeira entre o Ministério da Cultura e o
JBRJ, objetivando a execução do projeto “Restauro da antiga sede do
Engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa com instalação do
Centro de Visitantes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro”.
O valor a ser descentralizado dos recursos orçamentários e
financeiros do Ministério da Cultura em favor do JBRJ corresponde a
R$ 350.000,00 à conta de dotação consignada na LOA, no Programa
de Trabalho 42902.13.391.0167.4793.0038.



Vigência

dez/2005
a
jun/2006




Portaria nº 262, de 30/12/2005,
publicada na seção I do DOU de
9/1/2006
proc. 01400.011170/2005-92



dez/2005
a
jun/2006

6.3- Convênios de despesa
Concedente
Processo JBRJ
Convênio JBRJ
Nº Siafi
Convenente
Objeto
Programa de Trabalho
Data da assinatura
Vigência
Data da publicação
Valor pactuado
Contrapartida
Valor transferido em 2005
Concedente
Processo JBRJ
Convênio JBRJ
Nº Siafi
Convenente
Objeto
Programa de Trabalho
Data da assinatura
Vigência
Data da publicação
Valor pactuado
Contrapartida
Valor transferido em 2005

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
799/2005-21
sem número
ainda não foi gerado
Associação de Amigos do Jardim Botânico RJ (AAJB)
Diagnóstico das deficiências científicas, metodológicas e tecnológicas dos jardins botânicos brasileiros
com a finalidade de incorporar efetivamente estas instituições à política de conservação formulada para
o país, para posterior elaboração de edital junto com o Funbio, visando a mitigação das deficiências
diagnosticadas.
18.541.0508.0774
28/12/2005
28/12/2005 a 27/12/2006
30/12/2005
R$ 62.000,00
Não há
não houve transferência
início em 2006
Valor executado em 2005
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
098/2005-19
sem número
522910
Instituto de Desenvolvimento Ambiental (Idea Ciclica)
Inserção de jovens maiores de 18 anos no mercado de trabalho por mio de estágio profissionalizante
em Jardinagem a ser realizado no JBRJ.
18.122.0750.2000 e outros sob a responsabilidade do Instituto
11/04/2005
11/4/2005 a 10/4/2006
11/5/2005
R$ 131.968,00
Não há
R$ 90.312,00
R$ 88.992,04
Valor executado em 2005

7 – ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Acórdão nº 1.028/2004 – Plenário, de 28/7/2004, referente ao relatório de auditoria realizada na Gerência
Regional do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (GRPU/RJ):
• 9.6.1- antes de demolir as casas do Jardim Botânico, certifique-se de que tal ato não configurará
prejuízo ao Erário;
• 9.6.2- informe, na próxima prestação de contas, os desdobramentos das situações descritas neste
item do relatório.
Justificativa: O JBRJ, por meio do Ofício nº 335/2004/GB Presidência/JBRJ, encaminhou à GRPU/RJ o
Memorial Descritivo do Instituto, requerendo a transferência do imóvel de acordo com o Acórdão nº 1.028/2004.
No que concerne à demolição de casas do JBRJ, até o presente momento não foi executada nenhuma
destruição de casa construída pelo JBRJ. Apenas uma das casas da Vila do Caxinguelê, em estado de ruína,
construída pelo então morador, foi demolida. Havia sentença judicial reconhecendo a construção pelo morador
e definindo indenização que foi negociada através da Procuradoria do JBRJ.
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No exercício de 2005, a Comissão de Fiscalização das Áreas do JBRJ se reuniu periodicamente e
inúmeras atividades foram realizadas, quais sejam:
• Levantamento demográfico e socioeconômico dos moradores a partir dos dados existentes no SPU
comparativo com os dados levantados pelo ITERJ;
• Reuniões com as associações de moradores interessadas e parlamentares;
• Identificação da área do Jardim Botânico através de memorial descritivo da área;
• Identificação de área para possível assentamento de moradores dentro da região e possibilidade de
acordo;
• Elaboração juntamente com o Instituto Pereira Passos (IPP) de projeto para assentamento em
comunhão com os moradores;
• Foi requerida a suspensão dos processos judiciais à Advocacia Geral da União (AGU), a fim de
propiciar o acordo que foi deferido pelo Procurador Geral da União.
Atualmente a Comissão está em fase de análise da área e do projeto recentemente apresentado pelo
IPP, bem como de elaboração de relatório conclusivo que deverá ser apresentado até o final de março de 2006
com a possibilidade de transferência da área da União ao JBRJ.
8 – CONCLUSÃO
O presente exercício foi marcado pelos mesmos anseios e atitudes que tem garantido ao JBRJ a
utilização dos recursos de modo transparente e satisfatório para o atingimento da sua missão institucional.
As informações constantes do Relatório de Auditoria Interna nº 012/2005, sobre o acompanhamento da
gestão do exercício de 2005, relatam que os atos e fatos da referida gestão não comprometeram ou causaram
prejuízo à Fazenda Nacional.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2006.

LISZT VIEIRA

Presidente do JBRJ

