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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 (JBRJ)
1.2 − Número do CNPJ
04.936.616/0001-20
1.3 − Natureza jurídica
Autarquia federal
1.4 − Vinculação ministerial
Ministério do Meio Ambiente (MMA)
1.5 − Endereço completo da sede
Rua Pacheco Leão, 915 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22460-030 - telefones: (0xx21) 25110511, (0xx21) 3204-2528, fax (0xx21) 3204-2522
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
ÓRGÃO 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
UNIDADE GESTORA 443019 - Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento/Diretoria de Administração e
Finanças/JBRJ
GESTÃO 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
1.8 − Norma de criação e finalidade
Lei nº 10.316, de 6/12/2001, publicada no DOU de 07/12/2001:
• 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
Decreto nº 4.753, de 20/6/2003, publicado no DOU de 23/6/2003.
1.10 − Publicação no DOU do Regimento Interno
Portaria nº 379/GB Ministro/MMA, de 23/9/2003, publicada no DOU de 24/9/2003.

3

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2006

2 − OBJETIVOS E METAS
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 do orçamento do Instituto, foram utilizados os recursos provenientes de emendas
parlamentares.
Os quadros a seguir relacionam as informações indicadas nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 do Anexo II da
Decisão Normativa nº 81/2006 e especificados no sumário deste relatório, correspondentes aos programas e
ações sob a responsabilidade do JBRJ. Nestes quadros constam os objetivos dos programas e das ações,
onde cada ação está identificada por sua classificação orçamentária, indicador, meta física prevista e realizada,
dotação (lei orçamentária + créditos suplementares), e execução financeira correspondente aos valores
liquidados em 31/12/2006, inclusive aqueles que ficarão inscritos em restos a pagar.
Programa Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos (0508) - conhecer,
conservar e recuperar a diversidade biológica e promover e controlar sua utilização sustentável.
Ação
Objetivo
Indicador, metas e execução
jardim botânico apoiado
Desenvolver,
em
articulação
com
a
Secretaria
de
Apoio à Integração
meta prevista: 6 unid.
Biodiversidade do MMA, um programa de apoio à
de Jardins
meta realizada: 26 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
pesquisa divulgada (trabalhos
com as espécies vegetais e sua
Gerar produtos científicos que sejam diretamente
Pesquisa em
aplicáveis no avanço do conhecimento sobre a riqueza divulgação)
Diversidade Vegetal
meta prevista: 34.578 unid.
e a diversidade da flora brasileira e representem
(2973) – atividade
meta realizada: 193.393 unid.
elementos seguros para subsidiar as ações de
conservação.
lei + créditos: R$ 345.500,00
execução: R$ 344.210,73
Contribuição da
União para o
não há indicador
Custeio do Regime Assegurar o pagamento da contribuição da União, de
de Previdência dos suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime lei + créditos: R$ 2.962.219,00
execução: R$ 2.844.328,31
Servidores Públicos de previdência dos servidores públicos federais.
(09HB) – operação
especial
pessoa remunerada
meta prevista: 242 unid./mês
No âmbito do JBRJ, garantir o pagamento devido aos
meta realizada: 2.945 unid./ano
servidores civis ativos do Poder Executivo.
lei + créditos: R$ 13.508.495,00
execução: R$ 12.825.327,13
No âmbito do JBRJ, garantir o pagamento das
despesas administrativas e de infra-estrutura do
Instituto, além das seguintes atividades finalísticas:
Funcionamento do
acervo conservado (este
Conservar as coleções científicas de plantas vivas
JBRJ (2B24) –
indicador é específico das
com o objetivo técnico-científico de conservação da
atividade
atividades finalísticas)
biodiversidade, educação, cultura e lazer;
meta prevista: 122.480 unid.
- Manter e ampliar o acervo do Herbário;
meta realizada: 438.166 unid.
- Gerenciar o Banco de Sementes, visando preservar
lei + créditos: R$ 4.247.963,00
informações e gerar conhecimento sobre recursos
contingenciado: R$ 16.000,00
florísticos e genéticos do Brasil;
execução: R$ 4.223.697,17
- Desenvolver ações para conservação do
conhecimento científico e disponibilização para o
público através do acervo bibliográfico.

Adaptação do JBRJ
obra de reforma
para Pessoas
meta prevista: 1 unid. (início e
Obras para adaptação do piso do Arboreto do JBRJ, local
Portadoras de
conclusão em 2007)
de visitação pública.
Necessidades
lei+créditos: R$ 400.000,00
Especiais (5E18) –
execução: R$ 400.000,00
projeto
Beneficiários: pesquisadores em Botânica e ciências afins, organizações não governamentais, instituições
congêneres e público visitante do JBRJ, e servidores do JBRJ.
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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, metas e execução
pessoa informada
Educar para mudança de comportamento e atitudes
meta prevista: 40.200 unid.
Educação para
frente às questões ambientais, visando à conservação
meta realizada: 68.712 unid.
Conservação da
de ambientes naturais e da diversidade biológica, bem
lei + créditos: R$ 41.400,00
Biodiversidade
como a garantia da qualidade de vida e respeito aos
contingenciado: R$ 3.999,00
(2972) – atividade
princípios de sustentabilidade e solidariedade.
execução: R$ 37.396,20
projeto apoiado
Construção de
meta prevista: 1 unid. (início e
Oferecer ao público visitante do JBRJ uma face
Aquário de Plantas
inovadora da nossa biodiversidade: seu potencial
conclusão em 2007)
Marinhas (5E21) –
marinho.
lei + créditos: R$ 200.000,00
projeto
execução: R$ 200.000,00
Beneficiários: alunos, professores e público visitante do JBRJ.
Programa Brasil Patrimônio Cultural (0167) - preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro.
Ação
Objetivo
Indicador, metas e execução
Implantação do
centro cultural implantado
Centro de Cultura
meta prevista: 1 unid. (início e
de Meio Ambiente - Execução da estrutura de concreto para a implantação conclusão em 2007)
lei+créditos: R$ 1.250.000,00
definitiva do Centro Cultural.
Antônio Carlos
contingenciado: R$ 350.000,00
Jobim (109P) –
execução: R$ 897.894,77
projeto
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, metas e execução
aluno atendido
Funcionamento de
meta prevista: 256 unid.
Cursos de PósEstimular e manter programas de formação e
meta realizada: 337 unid.
Graduação em
capacitação de recursos humanos nos campos da
Botânica, Ecologia, Educação Ambiental e Gestão de
lei + créditos: R$ 251.605,00
Botânica e Meio
Jardins Botânicos.
contingenciado: R$ 27.081,00
Ambiente (4909) –
execução: R$ 221.694,64
atividade
obra de reforma
Reforma do Prédio
meta prevista: 1 unid. (início e
Reformar o prédio da Botânica Sistemática, onde estão
conclusão em 2007)
da Pesquisa (5E24)
localizadas as salas dos pesquisadores do JBRJ.
lei + créditos: R$ 730.000,00
– projeto
execução: R$ 728.621,00
Beneficiários: alunos de pós-graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, e servidores do JBRJ.
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, metas e execução
Promover a qualificação e a requalificação de pessoal, servidor capacitado
Capacitação de
meta prevista: 90 unid.
com vistas à melhoria continuada dos processos de
Servidores Públicos
trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços
meta realizada: 45 unid.
Federais (4572) –
prestados à sociedade e do crescimento profissional.
lei + créditos: R$ 50.000,00
atividade
execução: R$ 44.380,83
Beneficiários: servidores do JBRJ.
Programa Apoio Administrativo (0750) - Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a
implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Ação
Objetivo
Indicador, metas e execução
pessoa beneficiada
Assistência Médica e
meta prevista: 450 unid./mês
Odontológica aos
Proporcionar aos servidores, empregados,
meta realizada: 2.374 unid./ano
seus dependentes e pensionistas condições
Servidores, Empregados e
lei + créditos: R$ 224.000,00
seus Dependentes (2004) – para manutenção da saúde física e mental.
execução: R$ 208.938,29
atividade
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Odontológica aos
Servidores, Empregados e
seus Dependentes (2004) –
atividade
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Objetivo

Indicador, metas e execução
pessoa beneficiada
meta prevista: 450 unid./mês
Proporcionar aos servidores, empregados,
meta realizada: 2.374 unid./ano
seus dependentes e pensionistas condições
para manutenção da saúde física e mental.
lei + créditos: R$ 224.000,00
execução: R$ 208.938,29
criança de 0 a 6 anos atendida
Assistência Pré-Escolar aos
Oferecer aos servidores, durante a jornada de meta prevista: 51 unid./mês
Dependentes dos
meta realizada: 466 unid./ano
trabalho, condições adequadas de
Servidores e Empregados
atendimento aos seus dependentes.
lei + créditos: R$ 55.000,00
(2010) – atividade
execução: R$ 41.606,02
servidor beneficiado
meta prevista: 273 unid./mês
Auxílio-Alimentação aos
Concessão do auxílio-alimentação pago na
proporção dos dias trabalhados ao servidor ou meta realizada: 2.824 unid./ano
Servidores e Empregados
empregado.
(2012) – atividade
lei + créditos: R$ 472.000,00
execução: R$ 431.345,16
servidor beneficiado
Auxílio-Transporte aos
Pagamento de auxílio-transporte, destinado ao meta prevista: 122 unid./mês
custeio parcial das despesas realizadas com
Servidores e Empregados
meta realizada: 1.215 unid./ano
transporte pelos servidores ou empregados.
(2011) – atividade
lei + créditos: R$ 325.000,00
execução: R$ 235.086,06
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, metas e execução
pessoa beneficiada
Pagamento de
meta prevista: 31 unid./mês
Garantir o pagamento devido aos servidores
Aposentadorias e Pensões
meta realizada: 256 unid./ano
civis inativos do Poder Executivo e aos seus
aos Servidores Civis (0181)
pensionistas.
lei + créditos: R$ 1.211.498,00
– operação especial
execução: R$ 1.171.755,20
Beneficiários: servidores inativos do JBRJ.

3 – INDICADORES DE GESTÃO
O JBRJ não dispõe de um conjunto de indicadores de avaliação das práticas de gestão. No exercício em
questão 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. Em 2007, será criado Grupo de Trabalho com
este fim, de forma que possam ser definidos indicadores físicos e operacionais, indicadores administrativos,
financeiros, indicadores de recursos humanos e indicadores de inclusão social.
Apesar da ausência de indicadores específicos, são apresentados, como em outros anos, os indicadores
expressos pelas metas institucionais do JBRJ, que mantêm correspondência com as ações finalísticas do PPA
executadas sob sua responsabilidade. Estes indicadores são utilizados 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

Previsto

Executado

pesquisa divulgada, unid. (somente os
trabalhos com as espécies vegetais)
Informação científica sobre espécies
vegetais e ecossistemas, resultante da
integração de pesquisas realizadas.
Área responsável: Diretoria de
Pesquisa Científica

espécie / taxonomia
espécie / anatomia
espécime estudado
experim. de campo / laboratório
levantamento comunidades
modelo de investigação
Total

1.200
100
7.000
600
600
80
9.580

3.722
351
19.283
3.298
107
83
26.844

Î

% Exec.
>100%
>100%
>100%
>100%
17,8%
>100%
>100%
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Indicador
informação disponibilizada, unid.
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.
Área responsável: Prefeitura do
Instituto
informação disponibilizada, unid.
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.
Área responsável: Diretoria de
Pesquisa Científica

Î

Î

acervo conservado, unid.
Conjunto de amostras vegetais
preparadas com seus respectivos
dados incluídos na base de dados
institucional.
Área responsável: Herbário/Diretoria
de Pesquisa Científica
acervo conservado, unid.
Exemplares da flora nativa e exótica
conservados e mantidos isentos de
pragas e doenças com garantia de
pleno desenvolvimento.
Área responsável: Prefeitura do
Instituto
acervo conservado, unid.
Acervo do Banco de Sementes.
Área responsável: Banco de
Sementes/ Diretoria de Pesquisa
Científica
jardim botânico apoiado, unid.
Programas de apoio à implantação,
estruturação e desenvolvimento de
jardins botânicos.
Área responsável: Presidência do
Instituto
acervo conservado, unid.
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.
Área responsável: Biblioteca/Diretoria
de Pesquisa Científica
pessoa informada, unid.
Alunos, professores, público visitante
do JBRJ, terceira idade, portadores de
necessidades especiais, organizações
não governamentais, comunidades e
instituições congêneres.
Área responsável: Núcleo de
Educação Ambiental

Î

Î

Î

Î

Î

Î

Critério
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Previsto

Executado

% Exec.

5.000
4.500
5.000
3.000

150.000
6.850
6.000
0

>100%
>100%
>100%
0%

17.500

162.850

>100%

38
60
27
78
15
6.000
110
170
1.000
7.498
20.000
10.000
3.000
5.000

48
62
47
143
46
2.086
104
251
912
3.699
11.534
13.728
3.135
300.453

>100%
>100%
>100%
>100%
>100%
34,7%
94,5%
>100%
91,2%

>100%
>100%
>100%

Total

38.000

328.850

>100%

conserv. / manut. plantas vivas
entrada dados no b. dados
introdução de novos acessos
produção de mudas

40.400
3.000
250
35.200

40.400
3.000
382
58.636

100%
100%
>100%
>100%

Total

78.850

102.418

>100%

10
10
10

10
10
10

100%
100%
100%

30

30

100%

6

26

>100%

6

26

>100%

2.000
1.500
100
500
1.500

3.132
1.508
134
540
1.554

>100%
>100%
>100%
>100%
>100%

Total

5.600

6.868

>100%

professor
aluno
visitante
outros informados

350
9.700
30.000
150

409
14.922
53.166
215

>100%
>100%
>100%
>100%

Total

40.200

68.712

>100%

folders / trilhas interativas
visitas guiadas
exposição / museu sítio
folders / museu sítio
Total
trabalho publicado
trabalho submetido
trabalho aceito
trabalho apresentado
palestra apresentada
atendimento especializado
curso ministrado
orientação prestada
intercâmbio de publicações
Total
amostra preparada
amostra registrada
amostra emprestada
amostra informatizada

amostra preparada
amostra registrada
amostra informatizada
Total
jardim botânico apoiado

Total
exemplar registrado
exemplar indexado
exemplar recebido / doação
exemplar recebido / permuta
registro no banco de dados

49,3%
57,6%
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Indicador
aluno matriculado (ou atendido),
unid.
Aluno participante de curso oferecido
na Escola Nacional de Botânica
Tropical.
Área responsável: Escola Nacional de
Botânica Tropical
bem preservado, unid.
Acervo do Museu Botânico.
Área responsável: Museu
Botânico/Prefeitura do Instituto
servidor capacitado, unid.
Servidores do JBRJ.
Área responsável: Coordenação de
Recursos Humanos e demais Unidades
do JBRJ

Î

Î

Î

Critério
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Previsto

Executado

% Exec.

30
26
200
-

28
20
188
86
15

93,3%
76,9%
94,0%
-

Total

256

337

>100%

document. do acervo artístico
produção imagens fotográficas

20
200

20
400

100%
>100%

Total

220

420

>100%

45

>100%

aluno do mestrado
aluno do doutorado
aluno de extensão
aluno “lato sensu”
aluno titulado

servidor capacitado (com
recursos da ação Capacitação)
servidor capacitado (cursos
sem custo para o Instituto)
Total

90
60
90

105

>100%

4 – ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
Como mencionado no item 2, deste relatório, 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.
Os quadros a seguir relacionam as informações indicadas nos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Anexo II da
Decisão Normativa nº 81/2006 e especificados no sumário deste Relatório, correspondentes aos programas e
ações sob a responsabilidade do JBRJ. Nestes quadros constam os programas e as ações, onde cada ação
está identificada por sua classificação orçamentária, indicador, meta física prevista e realizada, dotação (lei
orçamentária + crédito suplementar), e execução financeira correspondente aos valores liquidados em
31/12/2006, inclusive aqueles que ficarão inscritos em restos a pagar, bem como a avaliação dos resultados.
São informados também, ao final deste item, a fim de atender à Portaria CGU nº 555/2006, os 10 maiores
contratos realizados pelo JBRJ.
Programa Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos (0508)
Ação Apoio à Integração de Jardins Botânicos (0774) – operação especial
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
jardim botânico apoiado
meta prevista: 6 unid.
meta realizada: 26 unid.
lei + créditos: R$ 20.000,00
execução: R$ 20.000,00
Esta ação prevê a confecção de um diagnóstico das ações e tecnologias utilizadas pelos jardins botânicos nacionais
de acordo com as estratégias para a conservação ex situ da flora nacional, em consonância com metas
internacionais (ratificadas pelo Governo Brasileiro na COP) de conservar 60% das espécies ameaçadas locais até
2010 em seu país de origem. Até o momento foram visitados 26 dos 35 jardins botânicos brasileiros, de norte a Sul
do país, nos estados do Amazonas (1), Pará (1), Maranhão (2), Rio Grande do Norte (1), Paraíba (1), Pernambuco
(1), Bahia (1), Goiás (2), Espírito Santo (1), Rio de Janeiro (2), Minas Gerais (3), São Paulo (4), Paraná (2) e Rio
Grande do Sul (4). O aporte de recurso extra da ordem de R$ 62.000,00, ainda em 2005, por meio de emenda
parlamentar, permitiu a superação da meta prevista. A programação dos trabalhos indica a necessidade de visita a
mais 10 jardins botânicos nacionais até julho de 2007.
Programa Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos (0508)
Ação Pesquisa em Diversidade Vegetal (2973) – atividade
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
pesquisa divulgada (trabalhos com as espécies vegetais e sua divulgação)
meta prevista: 34.578 unid.
meta realizada: 193.393 unid.
lei + créditos: R$ 345.500,00
execução: R$ 344.210,73
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A dotação orçamentária foi executada com êxito tendo em vista as metas atingidas, não tendo havido restrições
quanto a sua aplicação. Vale ressaltar que o valor excedeu em muito a meta física prevista em razão da confecção
de um grande número de folders (150.000 unid.) que visaram prover informações aos visitantes do JBRJ. Além
disso, foram realizados um maior número de estudos relacionados à espécimes vegetais no âmbito dos Programas
Científicos desenvolvidos no JBRJ.
Programa Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos (0508)
Ação Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos (09HB) –
operação especial
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
não há indicador
lei + créditos: R$ 2.962.219,00
execução: R$ 2.844.328,31
A dotação foi suficiente para assegurar o pagamento da contribuição da União para o custeio do regime de
previdência dos servidores do JBRJ.
Programa Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos (0508)
Ação Funcionamento do JBRJ (2B24) – atividade
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
pessoa remunerada
meta prevista: 242 unid./mês
meta realizada: 2.945 unid./ano
lei + créditos: R$ 13.508.495,00
execução: R$ 12.825.327,13
acervo conservado (somente para as atividades finalísticas)
meta prevista: 122.480 unid. (atividades finalísticas)
meta realizada: 438.166 unid. (atividades finalísticas)
lei + créditos: R$ 4.247.963,00 (atividades administrativas e finalísticas)
contingenciado: R$ 16.000,00 (atividades administrativas e finalísticas)
execução: R$ 4.223.697,17 (atividades administrativas e finalísticas)
As atividades finalísticas relacionadas à ação Funcionamento do JBRJ são desenvolvidas pelas unidades Herbário,
Banco de Sementes, Biblioteca Barbosa Rodrigues, da Diretoria de Pesquisa Científica, e pela Prefeitura do
Instituto.
O Herbário do Jardim Botânico (RB) é destacadamente um dos mais importantes acervos científicos da Flora
brasileira, tendo em vista a composição diversificada de seu acervo, o momento histórico em que se formou e o seu
papel na formação da base científica nacional. O destaque foi a conclusão da primeira etapa do processo de
informatização do Acervo iniciado em agosto de 2005. Atualmente mais de 343.000 amostras estão disponíveis
(exsicatas, amostras de madeira, banco de DNA, carpoteca) para consulta através da Internet. As atividades de
rotina do Herbário foram dinamizadas em função desse processo já que através do recurso financeiro disponível
pode suprir a deficiência em mão-de-obra especializada e necessária nas atividades rotineiras (montagem, registro,
inclusão recuperação, intercâmbio). Metas atingidas: (1) exsicatas informatizadas: 300.453; (2) exsicatas
incorporadas: 13.728; (3) exsicatas montadas: 6.482; (4) exsicatas registradas: 13.728; (5) exsicatas devolvidas
para outros herbários: 3.705; (6) exsicatas emprestadas para outros herbários: 3.135; (7) exsicatas enviadas por
permuta: 5.219; (8) imagens de exsicatas geradas e disponibilizadas: 11.400.
O Laboratório de Sementes atua como apoio aos Programas de Pesquisas, fornecendo infra-estrutura e apoio
técnico para a realização de pesquisas em ecofisiologia e tecnologia de sementes. O laboratório é responsável pela
execução da colheita de sementes na Prefeitura do Instituto, logradouros públicos e unidades de conservação, e pelo
intercâmbio de sementes com instituições congêneres e informações especializadas. Estas atividades foram
contínuas durante o exercício deste ano de acordo com a demanda institucional.
O laboratório também apoiou a Escola Nacional de Botânica Tropical no curso de Ecofisiologia de sementes nativas,
onde foram desenvolvidas as aulas práticas do curso. Nos trabalhos institucionais a equipe do Laboratório de
Sementes participou, como membro da Comissão do Inventário Anual de Bens Móveis e como membro suplente da
Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional. Metas atingidas: (1) documentação da flora: 481 exemplares;
(2) estudo da flora: 40 espécies trabalhadas.
A Biblioteca Barbosa Rodrigues com suas coleções de livros, periódicos, folhetos, teses, iconografias, obras raras
e clássicas da literatura científica, tem como objetivo principal subsidiar as pesquisas da Instituição, como também
do usuário externo, através da literatura nacional e estrangeira, permitindo aos interessados em Botânica e ciências
correlatas, acesso à informação especializada.
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Suas ações foram voltadas à organização, manutenção, conservação, preservação, segurança, ampliação das
coleções bibliográficas; manutenção e ampliação do intercâmbio de publicações, hoje realizado com 540 Instituições
congêneres nacionais e internacionais; manutenção e ampliação do acervo da memória técnica e histórica do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro; continuidade ao processo de informatização do acervo com criação de novas bases de
dados visando dotar a Biblioteca das condições necessárias para disponibilizar os dados e informações contidas em
suas coleções, de forma imediata e facilitada, propiciando suporte especializado à sua clientela constituída de
mestres, doutores, professores, estudantes de nível superior e médio, pesquisadores especialistas de Instituições
nacionais e internacionais e a comunidade em geral.
Os esforços se concentraram na coordenação técnica e acompanhamento da aplicação dos recursos do BNDES
para a execução do projeto de acondicionamento das obras raras em arquivos deslizantes; dos recursos de emenda
parlamentar para reforma geral do prédio da Biblioteca, reestruturação do espaço físico, transferência dos acervos e
modificação no layout, para aquisição de equipamentos adequados para a conservação e segurança do acervo
bibliográfico.
Destaca-se a elaboração, apresentação e aprovação do projeto “Conservação do Acervo da Biblioteca Barbosa
Rodrigues do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico de Rio de Janeiro” aprovado no Programa Petrobras Cultural
2005/2006. O projeto propõe a higienização global do acervo utilizando metodologias de preservação sem utilização
de materiais tóxicos ou contaminantes e a restauração de 93 obras raras valor inquestionável para a memória
científica do país na área de botânica.
Metas atingidas: (1) registro de 3.132 exemplares entre fascículos de periódicos, livros e teses; (2) catalogação e
indexação de 1.608 livros, teses e periódicos na base de dados; (3) inclusão de 1.554 registros na base de dados;
(4) renovação de assinatura de 13 títulos de periódicos; (5) intercâmbio de publicações: 540; (6) recebimento de 134
livros como doação; (7) coleta e seleção de material bibliográfico pertinente à coleção histórica e científica da
Instituição; (8) coleta, seleção e organização de acervo específico de jardins botânicos nacionais e internacionais,
reunindo publicações sobre jardins botânicos e editadas por estes; (9) disponibilização do Portal Capes de
Periódicos; (10) aquisição de bônus eletrônico COMUT 2006; (11) realização de 1.033 consultas diretas, orientadas e
individualizadas, incluídas as solicitadas por e-mail, telefone, correspondências, fax, comutação bibliográfica e Portal
CAPES; (12) circulação de 4.520 livros e 1.115 fascículos de periódicos consultados e reinseridos sistematicamente
nas estantes; Efetuados 313 empréstimos de material bibliográfico aos usuários internos e entre bibliotecas; (13)
realização de 289 pesquisas bibliográficas; (14) distribuição de 2.121 exemplares de publicações editadas pelo
Jardim Botânico – destes 1.340 exemplares da Revista Rodriguésia – para usuários internos, externos e Instituições
diversas (mala direta); (15) intercâmbio Cultural com 540 Instituições nacionais e estrangeiras; (16) reprodução de
9.178 cópias requisitadas por usuários da Instituição e de 3.092 requisitadas por usuários externos, totalizando
12.260 cópias; (17) manutenção do Cadastro da Biblioteca registrando 170 usuários inscritos entre pesquisadores,
tecnologistas, bolsistas e alunos da ENBT; (18) manutenção da desinfestação do acervo pelo “processo de controle
do ataque de insetos com atmosfera modificada”, e com 530 volumes desinfestados; (19) higienização especializada
dos 530 volumes desinfestados; (20) manutenção da climatização controlada por meio de 4 aparelhos de ar
condicionado, 4 termohigrômetros e 2 desumidificadores; (21) encadernação de 150 exemplares de livros e
periódicos.
A Prefeitura do Instituto, unidade responsável pela Área Verde do Instituto, com 54 hectares e pelo acervo do
Museu Botânico registrou os seguintes números: (1) conservação e manutenção de plantas vivas: 40.400 unid.; (2)
entrada de dados no BD de Plantas Vivas: 3.000 unid.; (3) introdução de novos acessos de plantas vivas: 382 unid.;
(4) produção de mudas: 58.636 unid.; (5) documentos do acervo artístico: 20 unid.; (6) produção de imagens
fotográficas: 400 unid.. A seguir estão relacionadas as informações de cada uma das áreas da Prefeitura:
A Coordenação de Conservação de Áreas Verdes atuou intensivamente na manutenção da coleção botânica viva
e das áreas ajardinadas do JBRJ, possibilitando as boas condições para a visitação no Arboreto. Além da realização
de trabalhos rotineiros de manutenção, participou também da execução de projetos específicos, localizados
principalmente no Arboreto.
Dentre os trabalhos executados destacam-se: (1) limpeza do Lago do Jardim Japonês, com a retirada do excedente
de “lama”, assoreamento, devolvendo-o ao público visitante do JBRJ, em melhores condições, esta importante área
de contemplação; (2) recuperação do piso e drenagem das aléas do entorno do canteiro 13 e 14, possibilitando
nesse trecho a melhoria das condições das aléias para a circulação dos carrinhos elétricos que partem desta região
do Arboreto; (3) pavimentação e drenagem do estacionamento da rua Pacheco Leão, propiciou aumento do número
de vagas aos visitantes e funcionários, bem como reduziu o trânsito de veículos no interior do Arboreto; (4) apoio
logístico e de mão-de-obra na realização do projeto de revitalização do caminho da Mata Atlântica, entorno do
Aqueduto da Levada, projeto de revitalização do Cactário, nas obras de reforma e duplicação do estufim das
Bromeliaceas, obras do Bromeliário e no projeto do Jardim dos Beija-flores; (5) início da utilização do material
processado (composto orgânico) para suprir suas necessidades de tratos culturais no Arboreto; (6) retirada das
palmeiras mortas nas aléas das Palmeiras, eliminando assim o risco para os visitantes, bem como os focos de
pragas e doenças.
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Ao Laboratório de Fitossanidade cabem os seguintes destaques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenção da coleção viva do JBRJ em boas condições fitossanitárias, através de diagnósticos e
tratamentos, evitando a perda de exemplares;
Controle de formigueiros;
Conclusão do diagnóstico e tratamento detalhado de cupins em plantas e construções do JBRJ;
Conclusão do estudo de formigas do Arboreto;
Conclusão do estudo da fauna edáfica epígea do Arboreto;
Redução dos focos de larvas de mosquitos no Arboreto, através do gerenciamento de atividades de
monitoramento e controle;
Conclusão de experimento que esclarece a participação das bromélias como criadouros de larvas de
mosquitos;
Realização do tratamento fitossanitário das palmeiras imperiais, incluindo correção e adubação do solo e
destoca;
Identificação de formigas e cupins advindos da Embrapa / Cerrado;
Emissão de laudos e pareceres técnicos que nortearam as ações de outras unidades do JBRJ;
Submissão e publicação de artigos que divulgaram as atividades do Lab. de Fitossanidade para a
sociedade, além de participação em eventos que divulgaram essas atividades;
Realização de experimento para monitoramento e controle de mosquitos em bambuzais do JBRJ;
Realização de experimento para monitoramento, redução da população de insetos pragas de palmeiras e
identificação de insetos vetores de doenças para palmeiras;
Orientação de quatro alunos de iniciação científica.

O Laboratório de Museologia concentrou sua atuação em três programas: Conservação, Exposição e Museu do
Meio Ambiente. No primeiro, através de verba governamental foi realizada a higienização e acondicionamento de
parte do acervo fotográfico e deu-se inicio a seleção dos objetos científicos que integrarão a coleção museológica. A
exposição “Plantando História Arte com Ciência” foi viabilizada através da parceria com a Petrobrás, sendo montada
na Semana de Ciência e Tecnologia, no Aterro do Flamengo, atingindo uma visitação de 5.000 pessoas, e no próprio
Jardim Botânico, no mês de dezembro. O Museu-Sítio Arqueológico Casa dos Pilões permaneceu aberto à visitação
pública assim como a exposição “O Homem e as Plantas Medicinais - uma História em Construção”.
Quanto ao Programa Museu do Meio Ambiente, com a aprovação no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)
do projeto arquitetônico, a Assessoria de Parcerias conseguiu junto ao BNDES e a Petrobras parte da verba para
reforma do prédio do museu. Nesta verba também estão contempladas a realização do projeto executivo
museológico e museográfico.
As atividades do Laboratório da Paisagem tiveram como resultados:
•

•

•

•

Na área de projetos, dando continuidade ao Programa de Expansão e Revitalização de Áreas do Arboreto do
JBRJ, foram realizadas: (1) recuperação do caminho da Mata Atlântica; (2) recuperação paisagística do
entorno do aqueduto; (3) implementação do Jardim de Plantas de Mata Atlântica polinizadas por beijaflores;
Referente à implementação de novas coleções do Jardim Botânico concebeu-se e executou-se: (1) nova
área para coleção de bromélias; (2) uma coleção de plantas ornitófilas de Mata Atlântica; (3) projeto para
uma coleção de gramíneas. O projeto Jardim de Plantas de Mata Atlântica polinizadas por beija-flores
recebeu o Prêmio Top Social ecológico;
Na área de pesquisa, deu-se continuidade aos projetos: (1) O Jardim da Villa Moderna no Brasil:
Documentação e estudo de obras exemplares de Roberto Burle Marx; (2) A construção da paisagem do
Jardim Botânico do RJ no século XIX, desenvolvidos respectivamente com recursos da Faperj e CNPq;
Na área de docência realizou-se a capacitação de estudantes e profissionais liberais em paisagismo através
de disciplina ministrada em curso de pós-graduação e orientação de duas bolsas de Iniciação científica do
Pibic-CNPq.

As atividades do Horto Florestal, da Coordenação das Coleções Vivas, tiveram como resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Foram semeadas 96.193 sementes em 397 lotes e 9 lotes foram semeados a lanço, não tendo sido
determinados os totais de sementes;
Foram plantadas 12.534 estacas em 79 lotes;
Foram cultivadas 10.324 plântulas em 92 lotes;
Número de espécies botânicas no estoque em 31/12/2006: 379;
Orientações técnicas ao público: 303;
Número de lotes existentes em 31/12/2006: 1316;
Total de mudas no estoque em 31/12/2006: 56.475;
Os totais de mudas que saíram do estoque, com o respectivo destino são os seguintes: (1) convênio: 1.150;
(2) doação: 7.489; (3) introdução no Arboreto: 9.496; (4) pesquisa : 26; (5) venda: 13.343; (6) falhas: 6.012.
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Em relação às atividades administrativas, sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças, os
limites impostos no cronograma mensal de liberação financeira para o pagamento das despesas de custeio criaram
algumas dificuldades no tocante aos compromissos contratuais e os gastos com permissionárias/concessionárias.
Além disso, o orçamento de custeio para essas despesas foi insuficiente para o empenho correspondente aos
compromissos assumidos em 2006.
Programa Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos (0508)
Ação Adaptação do JBRJ para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (5E18) – projeto
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
obra de reforma
meta prevista: 1 unid. (início e conclusão em 2007)
lei+créditos: R$ 400.000,00
execução: R$ 400.000,00
Em 30 de novembro de 2006 ocorreu a Tomada de Preços para a execução de obras para adaptação do piso do
Arboreto, com a homologação de vencedor no dia 1º de dezembro de 2006.
Programa Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis (0052)
Ação Educação para Conservação da Biodiversidade (2972) – atividade
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
pessoa informada
meta prevista: 40.200 unid.
meta realizada: 68.712 unid.
lei + créditos: R$ 41.400,00
contingenciado: R$ 3.999,00
execução: R$ 37.396,20
O total de público atingido pelas ações educativas do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) superou o previsto. 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 esse ano do Roteiro
Básico do Treinamento de professores.
O NEA ampliou sua frente de atuação, destacando nesse esforço: (1) a implantação da coleta seletiva nos
escritórios, do projeto “Uso Racional dos Nossos Recursos – A3P / JBRJ”, que envolveu toda a Instituição; (2) a
manutenção do projeto intersetorial “O Homem e as Plantas Medicinais – uma história em construção” que implantou
uma intervenção educativa naquela coleção, propiciando o conhecimento público; (3) a participação no curso de Pósgraduação em Educação Ambiental, que ampliou a abordagem dos cursos de especialização da ENBT.
O NEA também consolidou o intercâmbio com instituições congêneres, realizou um levantamento nacional sobre a
educação formal e não formal praticada para conservação de plantas e o Encontro Brasileiro sobre a Implementação
da META 14 da Estratégia Global para a Conservação de Plantas, com repercussão em fóruns internacionais. O
projeto “O Jardim Vai à Escola”, iniciado em setembro de 2005 na Escola Municipal Camilo Castelo Branco e com
ações inicialmente previstas para um período de seis meses, estendeu-se até dezembro de 2006, com a participação
do JBRJ, coordenado pelo NEA, na “Bienal da Camilo”. Ainda, o Núcleo passou a integrar o Laboratório de
Investigação em Educação, Ambiente e Sociedade (LIEAS), inter-institucional, sediado na Universidade Federal do
Rio de Janeiro, com participação na Coordenação do 1º Colóquio do LIEAS “Contribuição do Pensamento Crítico à
Educação Ambiental” impulsionando o grupo de pesquisa do JB - educação ambiental - certificado pelo CNPq, que
tem como produto a pesquisa “Educação Ambiental e a Formação Inicial de Professores”.
Programa Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis (0052)
Ação Construção de Aquário de Plantas Marinhas (5E21) − projeto
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
projeto apoiado
meta prevista: 1 unid. (início e conclusão em 2007)
lei + créditos: R$ 200.000,00
execução: R$ 200.000,00
A Tomada de Preços foi homologada e adjudicada em 14 de dezembro de 2006.
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Programa Brasil Patrimônio Cultural (0167)
Ação Implantação do Centro de Cultura de Meio Ambiente - Antônio Carlos Jobim (109P) – projeto
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
centro cultural implantado
meta prevista: 1 unid. (início e conclusão em 2007)
lei+créditos: R$ 1.250.000,00
contingenciado: R$ 350.000,00
execução: R$ 897.894,77
A licitação foi feita em novembro/dezembro. As etapas da obra visam à execução da estrutura de concreto para a
implantação definitiva do Centro.
Programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica (1375)
Ação Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente (4909) – atividade
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
aluno atendido (ou matriculado)
meta prevista: 256 unid.
meta realizada: 337 unid.
lei + créditos: R$ 251.605,00
contingenciado: R$ 27.081,00
execução: R$ 221.694,64
Em junho de 2006 a Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT) completou cinco anos de atividades, com uma
comemoração que contou com uma retrospectiva de suas principais ações no campo de ensino, ressaltando também
a institucionalização, neste período dos três colegiados que balizam, juntamente com a Diretoria e as duas
Coordenações as atividades de Ensino no JBRJ. A ENBT tem como foco principal a capacitação de pessoal tanto
externo aos quadros do JBRJ, quanto interno, permeando predominantemente os campos da Botânica e
Conservação da Flora, em sentido muito amplo.
A ENBT alcançou as metas estabelecidas, colaborando significativamente para o cumprimento da missão
institucional do JBRJ, em especial quanto ao ensino e a divulgação das pesquisas realizadas na Instituição, por meio
de aulas e seminários. A atuação concentrou-se, predominantemente, no oferecimento de cursos de pós-graduação
stricto sensu, a pós-graduação lato sensu e cursos de extensão.
Foram matriculados 48 alunos no Programa de Pós-Graduação, sendo 28 de mestrado e 20 de doutorado. Teve
inicio a quarta turma de mestrado, com 13 alunos, e a terceira turma de doutorado com 7 alunos. Foram titulados
como mestres 14 alunos. Foram ministradas 20 disciplinas na pós-graduação, sendo 8 no primeiro semestre (275 hs
aula) e 12 no segundo semestre, (690 hs aula), totalizando 965 horas efetivas de aula. Participaram das disciplinas
54 alunos externos aos cursos de mestrado e doutorado do JBRJ. Dessas disciplinas, 16 foram ministradas por
docentes do JBRJ e quatro por professores externos.
Além da continuidade do curso de pós-graduação lato sensu, iniciado no ano anterior, Especialização em Educação
Ambiental, com a abertura de uma nova turma, foi iniciado um novo curso neste nível de ensino – Especialização em
Gestão da Biodiversidade, uma parceria do JBRJ com a UFRJ. Os dois cursos foram submetidos a uma avaliação
interna, por duas comissões criadas para esta finalidade específica. Estes cursos contaram com 59 alunos.
Foram realizados oito cursos de extensão, contando para isso com professores internos e externos ao JBRJ,
atendendo a 128 (+ 54) alunos, totalizando 394 horas efetivas de aula.
Importante para o alcance das metas foi a manutenção de dois convênio com a Capes/MEC que permite a
concessão de bolsas de estudo a alunos e parte dos recursos para auxiliar na realização de trabalhos de campo e
laboratório. O apoio do Conselho Nacional de Pesquisa Científica (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa no
Estado do Rio de Janeiro (Faperj), por meio de bolsas, também foi fundamental para a manutenção das atividades
de pós-graduação. Foram firmados dois novos convênios, com a Universidade Cândido Mendes e com a UFRJ, que
possibilitaram a realização de cursos de especialização em Educação Ambiental e de Gestão da Biodiversidade,
ambos com 360 horas de duração. Foi elaborado e proposto um convênio a ser firmado entre a Associação de
Amigos Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a Secretaria de Biodiversidade e Florestas/MMA, visando a contratação
de projetos a serem executados por alunos de pós-graduação, sob a supervisão de um pesquisador docente da pósgraduação. A documentação encontra-se protocolada no MMA.
O Solar da Imperatriz, local que abriga a ENBT, também foi palco de diferentes eventos incluindo palestras,
workshops, seminários nacionais e internacionais. Além dos diversos eventos promovidos pelo próprio JBRJ, foram
realizados 35 eventos externos, com permissão de uso.
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A consolidação da ENBT, no seu quinto ano de funcionamento não teria sido possível sem o importante e
indispensável apoio de conjunto de servidores da Casa (pesquisadores, tecnologistas e administrativos), que
ministraram disciplinas ou cursos, orientaram alunos, integram comissões colegiadas, e atenderam às diferentes
demandas da ENBT.
Programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica (1375)
Ação Reforma do Prédio da Pesquisa (5E24) – projeto
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
obra de reforma
meta prevista: 1 unid. (início e conclusão em 2007)
lei + créditos: R$ 730.000,00
execução: R$ 728.621,00
A Tomada de Preços foi homologada a adjudicada em 1º de dezembro de 2006.
Programa Gestão da Política do Meio Ambiente (0511)
Ação Capacitação de Servidores Públicos Federais (4572) – atividade
Indicador, metas, execução e avaliação dos resultados
servidor capacitado
meta prevista: 90 unid.
meta realizada: 45 unid.
lei + créditos: R$ 50.000,00
execução: R$ 44.380,83
Os recursos contemplados na lei orçamentária foram insuficientes para o alcance da meta física no âmbito
institucional, em razão dos custos relativos aos treinamentos solicitados pelas diretorias do JBRJ. Por esta razão,
buscou-se programas de capacitação sem custo para o Instituto o que perfez um maior número de servidores
treinados. Além dos 45 informados, mais 60 servidores foram beneficiados.
Programa Apoio Administrativo (0750)
Ação
Indicador, metas e execução
pessoa beneficiada
Assistência Médica e
meta prevista: 450 unid./mês
Odontológica aos
meta realizada: 2.374 unid./ano
Servidores, Empregados e
seus Dependentes (2004) – lei + créditos: R$ 224.000,00
execução: R$ 208.938,29
atividade
criança de 0 a 6 anos atendida
Assistência Pré-Escolar aos
meta prevista: 51 unid./mês
Dependentes dos
meta realizada: 466 unid./ano
Servidores e Empregados
lei + créditos: R$ 55.000,00
(2010) – atividade
execução: R$ 41.606,02
servidor beneficiado
meta prevista: 273 unid./mês
Auxílio-Alimentação aos
meta realizada: 2.824 unid./ano
Servidores e Empregados
lei + créditos: R$ 472.000,00
(2012) – atividade
execução: R$ 431.345,16
servidor beneficiado
meta prevista: 122 unid./mês
Auxílio-Transporte aos
meta realizada: 1.215 unid./ano
Servidores e Empregados
lei + créditos: R$ 325.000,00
(2011) – atividade
execução: R$ 235.086,06
Programa Previdência de Inativos e Pensionistas (0089)
Ação
Indicador, metas e execução
pessoa beneficiada
Pagamento de
meta prevista: 31 unid./mês
Aposentadorias e Pensões
meta realizada: 256 unid./ano
aos Servidores Civis (0181)
lei + créditos: R$ 1.211.498,00
− operação especial
execução: R$ 1.171.755,20

Avaliação dos resultados

A dotação foi suficiente para
assegurar o pagamento dos
benefícios dos servidores do
JBRJ.

Avaliação dos resultados
A dotação foi suficiente para
assegurar o pagamento das
aposentadorias e pensões do
JBRJ.
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Demonstrativo dos 10 maiores contratos realizados pelo JBRJ
Valor
Fundamento Natureza da
Contratado
CNPJ/CPF
Objeto
(em reais)
legal
despesa
Contratação de empresa
especializada para execução de
Tomada de
Quality 2000 obras de reforma, por empreitada por
Preços
Engenheiros & 02503725/0001-28 preço global, com fornecimento de
394.572,39 artigo 23, inciso
4490.39
Construtores Ltda
material e mão-de-obra, no Prédio da
I, alínea “b”, Lei
Botânica Sistemática do JBRJ,
nº 8.666/93
situado à Rua Pacheco Leão, 915.
Contratação de empresa
especializada para execução de
Tomada de
Hammacope
obras de construção parcial do
Preços
Engenharia e 30319024/0001-79 Centro de Cultura e Meio Ambiente
389.767,98 artigo 23, inciso
4490.51
Construções Ltda
Tom Jobim, com fornecimento de
I, alínea “b”, Lei
material e mão-de-obra, situado à
nº 8.666/93
Rua Jardim Botânico, 1008 – fundos.
Contratação de empresa
Tomada de
especializada para execução de
Preços
obras, com fornecimento de material
WCLou
05631864/0001-25 e mão-de-obra para adaptação do
268.996,33 artigo 23, inciso
4490.39
Construções Ltda
I, alínea “b”, Lei
Piso do Arboreto do JBRJ para
nº 8.666/93
pessoas portadoras de necessidades
especiais.
Dispensa de
Licitação
CNPq Aquisição de diversos equipamentos
Administração
364102/36201 de laboratórios destinados à pesquisa 227.657,22 artigo 24, inciso
4491.52
XXI, Lei nº
Central
cientifica.
8.666/93
Pregão
Aquisição de veículos:
43.950,00
Eletrônico
a) Fiat S/A
16701716/0001-56
a) Veículo Sedan
62.090,00
4490.52
Lei nº 10.520/02
b) CIAC
02043183/0001-58
b) 02 Utilitários leves
154.862,00
e Decreto
c) MMC
54305743/0011-70
205.102,00
c) 02 caminhonetes
5.450/05
Contratação de empresa
Tomada de
especializada de obra para execução
Preços
RWZ Comércio e
05919594/0001-52 de obras de construção com
160.110,42 artigo 23, inciso
4490.51
Serviços Ltda
fornecimento de material e mão-deI, alínea “b”, Lei
obra de um aquário.
nº 8.666/93
Pregão
MSPLAN Serv.
Eletrônico
Fornecimento e instalação de
Téc. Com. De
04470188/0001-92
117.285,10 Lei nº 10.520/02
3390.39
esquadrias, piso e divisórias.
Material de
e Decreto
Construção Ltda
5.450/05
Contratação de empresa
especializada para execução de
obras de reforma da marcenaria
Convite
antiga para instalação do salão de
RWZ Comércio e
artigo 23, inciso
05919594/0001-52
103.206,76
3390.39
exposições e restaurante, com
Serviços Ltda
I, alínea “a”, Lei
fornecimento de material e mão-denº 8.666/93
obra situados na Rua Jardim
Botânico, 1008 – Fundos.
Contratação de empresa
especializada para execução de
Convite
reforma, conservação e adaptação
artigo 23, inciso
RLS Engenharia
02149030/0001-90 em edifício de interesse histórico,
100.000,00
4490.39
I, alínea “a”, Lei
Ltda
com fornecimento de material e mãonº 8.666/93
de-obra, no prédio Residência
Pacheco Leão do JBRJ.
Contratação de empresa
especializada para execução de obra
de construção, com fornecimento de
Convite
EEI - Eldec
material e mão-de-obra de uma
artigo 23, inciso
96.925,00
4490.39
Engenharia e 28103778/0001-45
subestação de média tensão de
I, alínea “a“, Lei
Instalações Ltda
138000/220V/ 127V e 600 kVa com
nº 8.666/93”
15 m2 no interior do JBRJ, situado à
Rua Jardim Botânico 1008.
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5 − MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS
Como em anos anteriores, os recursos previstos na Lei Orçamentária sempre são insuficientes ao
cumprimento pleno da missão institucional. As atividades e projetos finalísticos, bem como a 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.
6 − TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
6.1 − Convênios de Receita
Concedente: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
DS-006/2003
Convênio Capes
481280
Nº Siafi
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Convenente
581/2003-04
Processo JBRJ
Concessão de bolsas de estudo no país, dentro do Programa de Demanda Social, em nível de
pós-graduação stricto sensu, em conformidade com as normas de concessão de bolsas
Objeto
previstas no Programa e as metas estabelecidas anualmente, por Planos de Atendimento
aprovado pela Capes.
Programa de Trabalho 12.846.1062.0487
03/6/2003 – publicado no DOU de 12/9/2003, seção 3, pág. 21
Data da assinatura
03/6/2003 a 30/6/2006, a partir de 2006 não haverá necessidade de termo aditivo, está
Vigência
prorrogado automaticamente com base na Portaria nº 33, de 29/3/2006, do MEC.
R$ 257.326,56 – não há contrapartida
Pactuado
R$ 119.811,00
R$ 119.811,00
Recebido em 2005
Executado em 2005
R$ 165.600,00
R$ 165.600,00
Recebido em 2006
Executado em 2006
Em fase de apresentação de Prestação de Contas Anual.
Situação
Concedente: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
Convênio Capes/Proap 016/2004
506237
Nº Siafi
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Convenente
429/2004-01
Processo JBRJ
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
Objeto
stricto sensu.
Programa de Trabalho 12.364.1073.6313
21/6/2004 – publicado no DOU de 15/7/2004, seção 3, pág. 23
Data da assinatura
21/6/2004 a 20/5/2007
Vigência
R$ 57.800,00 – não há contrapartida
Pactuado
R$ 38.833,32
R$ 38.158,42
Recebido em 2005
Executado em 2005
R$ 46.670,89
R$ 46.670,89
Recebido em 2006
Executado em 2006
Em fase de apresentação de Prestação de Contas Anual.
Situação
Concedente: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
Convênio FNDCT/CT677/2005
INFRA
526727
Nº Siafi
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Convenente
363/2005-13
Processo JBRJ
Plano de desenvolvimento da infra-estrutura institucional de pesquisa denominado
Objeto
“Investigação da Diversidade Biológica em Ecossistemas Fluminenses”.
Programa de Trabalho 19.572.0461.2095
07/10/2005 – publicado no DOU de 14/10/2005
Data da assinatura
07/10/2005 a 07/10/2007
Vigência
R$ 253.500,00 – contrapartida de R$ 418.458,40 sob a forma de materiais e/ou serviços
Pactuado
R$ 126.750,00
R$ 126.750,00
Recebido em 2005
Executado em 2005
R$ 0,00
R$ 0,00
Recebido em 2006
Executado em 2006
Não houve repasse de recursos em 2006.
Situação
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6.2 − Portarias do Ministério da Cultura
Portaria MinC nº 259
Portaria nº 259, de 30/12/2005,
publicada na seção I do DOU de
09/01/2006
Proc. MinC 01400.011148/200542
Vigência: dez/2005 a jun/2006

Objeto
• 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.

Proc. JBRJ 120/2006-03
Situação: Concluído. Os registros e documentos são mantidos atualizados no processo mantido pelo JBRJ.
Portaria MinC nº 260
Portaria nº 260, de 30/12/2005,
publicada na seção I do DOU de
09/01/2006
Proc. MinC 01400.011157/200533
Vigência: dez/2005 a jun/2006

Objeto
• 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.

Proc. JBRJ 123/2006-64
Situação: Em execução com término previsto em 2007. Os registros e documentos são mantidos atualizados no processo
mantido pelo JBRJ.
Portaria MinC nº 261
Portaria nº 261, de 30/12/2005,
publicada na seção I do DOU de
09/01/2006
Proc. MinC 01400.011155/200544
Vigência: dez/2005 a jun/2006

Objeto
• Cooperação orçamentária e financeira entre o Ministério da Cultura e o 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.

Proc. JBRJ 121/2006-77
Situação: Concluído. Os registros e documentos são mantidos atualizados no processo mantido pelo JBRJ.
Portaria MinC nº 262
Portaria nº 262, de 30/12/2005,
publicada na seção I do DOU de
09/01/2006
Proc. MinC 01400.011170/200592
Vigência: dez/2005 a jun/2006

Objeto
• 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
Proc. JBRJ 122/2006-19
42902.13.391.0167.4793.0038.
Situação: Concluído. Os registros e documentos são mantidos atualizados no processo mantido pelo JBRJ.

6.3 − Convênios de Despesa
Concedente: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
799/2005-21
Processo JBRJ
Sem número
Convênio JBRJ
Não foi gerado
Nº Siafi
Associação de Amigos do Jardim Botânico RJ (AAJB)
Convenente
Diagnóstico das deficiências científicas, metodológicas e tecnológicas dos jardins botânicos
brasileiros com a finalidade de incorporar efetivamente estas instituições à política de
Objeto
conservação formulada para o país, para posterior elaboração de edital junto com o Funbio,
visando a mitigação das deficiências diagnosticadas.
18.541.0508.0774
Programa de Trabalho
28/12/2005 – publicado no DOU de 30/12/2005
Data da assinatura
28/12/2005 a 27/12/2006
Vigência
Publicado no DOU de 29/01/2007 – convênio prorrogado até 25/6/2007
1º Termo aditivo
R$ 62.000,00 – não há contrapartida
Pactuado
R$ 62.000,00
Transferido em 2006
Término previsto em julho de 2007.
Situação
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Concedente: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
098/2005-19
Processo JBRJ
Sem número
Convênio JBRJ
522910
Nº Siafi
Instituto de Desenvolvimento Ambiental (Idea Ciclica)
Convenente
Inserção de jovens maiores de 18 anos no mercado de trabalho por mio de estágio
Objeto
profissionalizante em Jardinagem a ser realizado no JBRJ.
18.122.0750.2000 e outros sob a responsabilidade do Instituto
Programa de Trabalho
11/4/2005 – publicado no DOU de 11/5/2005
Data da assinatura
11/4/2005 a 10/4/2006
Vigência
R$ 131.968,00 – não há contrapartida
Pactuado
R$ 90.312,00
Transferido em 2005
R$ 77.634,19
Transferido em 2006
Concluído.
Situação

7 − CONTROLE DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PATROCINADAS
Não se aplica.
8 − PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS
Não houve.
9 − PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADOS POR RENÚNCIA FISCAL
Não houve.
10 − AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS
Não se aplica.
11 − GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO
Ainda não se encontra implantado nesta UJ o sistema de pagamento por meio de Cartão de Pagamento
do Governo Federal. Está sendo providenciada junto ao Banco do Brasil a obtenção do CPGF para uso em
suprimentos de fundos. A efetiva implantação está prevista para o exercício de 2007.
12 – REFERÊNCIAS ADICIONAIS REFERENTES AO ITEM 3.3.3.4 DA PORTARIA CGU Nº 555/2006
12.1 − Recomendações dos órgãos do sistema de controle Interno
A numeração abaixo segue a mesma seqüência do Relatório 175291, referente ao exercício de 2005.

Î Itens do Relatório de Auditoria: 4.1.2.1.2 e 4.1.4.1.1

Recomendação − Envidar esforços junto à Gerência Regional de Patrimônio da União (GRPU/RJ) no
sentido de agilizar a regularização do registro cartorial do terreno do JBRJ.
Providências adotadas − Por meio do Acórdão nº 1.028/2004 – Plenário, o Tribunal de Contas da União
ao apreciar o processo que trata de relatório de auditoria realizada na GRPU/RJ, recomendou ao MPOG, que
ceda o terreno ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em regime de concessão de
direito real de uso resolúvel, até que sejam averbadas em cartório as delimitações exatas do imóvel, que
pertence, por força da Lei nº 10.316/2001.
Determinou à GRPU/RJ que não promova a transferência, entrega, cessão, ou doação das casas
alugadas que se localizam no JBRJ.
A fim de atender ao referido Acórdão, foi nomeada uma Comissão composta pelos membros do JBRJ,
MPOG e GRPU/RJ, objetivando delimitar a área pertencente ao Jardim Botânico.
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A Comissão reuniu-se periodicamente e inúmeras atividades foram realizadas, quais foram:
•
•
•
•
•
•
•

Levantamento demográfico e sócio-econômico 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 de projeto para assentamento em comunhão
com os moradores;
Foi requerida a suspensão dos processos judiciais ao Advogado Geral da União a fim de propiciar o
acordo, que foi deferido pelo Procurador Geral da União.
Atualmente a Comissão está em fase de elaboração do relatório conclusivo que se espera apresentar
até o final do exercício de 2006, com a possibilidade de transferência da área da União ao Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico.

Concluído o processo de identificação e demarcação da área do JBRJ, a GRPU/RJ lavrará, em livro
próprio, com força de escritura pública, o termo competente, conforme determina do art. 2º da Lei 9.636, de 15
de maio de 1998.
Por fim, da análise do art. 3º do mesmo Mandamento Legal, infere-se que a regularização dos imóveis
junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registros de Imóveis, será promovida pela GRPU/RJ e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Î Item do Relatório de Auditoria: 4.1.3.1.4

Recomendação − Mencionar nos processos a fonte de pesquisa de preços utilizada para os
orçamentos, que respalde a estimativa de custo do objeto licitado.
Providências adotadas − O cerne da questão refere-se à concessão de direito real de uso de bens
imóveis (empreendimento de fins lucrativos), objeto do processo nº 02011.000711/2004-36 (Concorrência
Pública nº 02/2005), que resultou no valor de R$ 2.223,70.
Ressalto que os valores das locações realizadas pelo JBRJ, são fixados com base no laudo de avaliação
expedido pela Caixa Econômica Federal, em 14/01/2004, mais o índice do IPCA da época. Quando da referida
concessão, foi verificada a condição da edificação, bem como a sua localização física no Arboreto, a fim de
definir o percentual que será aplicado sobre o valor do laudo.
Relativamente ao processo em questão, foi estimado em 50% do valor do laudo (R$ 70,00).
À guisa de exemplo, é mostrado o cálculo da área da loja: 61,84 m² x R$ 35,00 = R$ 2.164,40, mais o
IPCA = R$ 2.223,70, este foi o valor estipulado para a concessão, conforme se verifica no processo
mencionado.

Î Item do Relatório de Auditoria: 7.1.1.1

Recomendação − Que as inconsistências de dados do inventário de bens móveis acima apresentadas
sejam regularizadas.
Que seja instaurada sindicância para apurar responsabilidades quanto aos itens que, após as
verificações, porventura permaneçam em “aberto”.
Quanto aos itens que, embora pertencentes à unidade de Informática, estão distribuídos nos diversos
prédios do JBRJ para suporte de distribuição dos serviços da rede, recomendamos que sejam elaborados
termos de sub-rogação para os servidores que efetivamente os utilizam.
Providências adotadas − Oportuno esclarecer que os bens que segundo a equipe de auditoria não
foram localizados, na verdade foram sim, “todos” localizados, conforme documentação entregues a equipe de
auditoria em 2006.
Quanto aos bens que se encontravam no setor e não constavam no termo, os referidos bens pertencem
às diversas unidades do JBRJ. Ressalta-se que, o setor de Informática realiza pequenos serviços de
manutenção nos equipamentos de informática, razão pela qual os aludidos bens não constavam no termo de
sua responsabilidade.
Por fim, friso que os bens sem plaqueta de identificação, que constam no relatório da Comissão
Inventariante dos bens móveis, encontram-se devidamente identificados e registrados no sistema de patrimônio
da Instituição.
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Î Item do Relatório de Auditoria: 7.1.2.1
Recomendação – Que seja agilizada a adoção de medidas para a regularização dos Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículos (CLRV) que se encontram vencidos.
Providências adotadas − Os veículos placas LGL 2435, LJU 4668, LGK 1264 e CDN 2488, que foram
objetos de informação dos auditores, na ocasião encontravam-se com o CLRV desatualizados com referência à
vistoria de 2005, bem como o seguro obrigatório (DPVAT), do exercício de 2006.
Durante o exercício de 2006, os bilhetes de seguro foram todos pagos, após os trabalhos de auditoria,
entretanto, somente o veículo de placa LGL 2435, foi regularizado junto ao Detran-RJ, obtendo o CLRV/2006.
São apresentadas a seguir as situações relativas aos três veículos não licenciados, até o presente
momento:
Veículo
Ford F-11000

Placa
LJU 4668

Situação atual
não vistoriado

Observação
falta manutenção

Existência física
16 anos

Kombi

LGK 1264

não vistoriado

em processo de alienação

25 anos

Toyota Bandeirante

CDN 2488

não vistoriado

em manutenção

12 anos

Em que pesem os veículos atenderem a demanda interna da Coordenação de Conservação da Área
Verde da Prefeitura do Instituto, a Administração verificará se é exeqüível e conveniente a reparação dos
veículos oficiais (placas: LJU-4668 e CDN-2488), a fim de evitar a demora em restabelecer o pleno rendimento
da frota.
A conveniência da recuperação do veículo oficial deverá ser cuidadosamente avaliada em função do
custo/benefício, dos reparos. Caso o custo dos consertos dos veículos excederem ao seu valor, venal (de
mercado), eles não serão recuperados, mas, alienados.

Î Item do Relatório de Auditoria: 9.1.1.1

Recomendação − Que, em futuras dispensas de licitação realizadas, a entidade utilize o fundamento
legal adequado.
Providências adotadas − Não obstante as justificativas apresentadas, à época da auditoria, são
prestados os seguintes esclarecimentos:
O custo econômico da licitação foi inferior ao estabelecido no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93.
Segundo o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, tanto mais simples serão as formalidades e
mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração.
A Instituição buscou a celeridade do procedimento administrativo e o princípio da economicidade, uma
vez que, se fosse utilizado o inciso V, do art. 24 da mencionada lei, a Administração teria de publicar na
imprensa oficial (com a implicação de custo), no prazo de cinco dias (com a implicação de demanda de tempo)
a ratificação da dispensa pela autoridade superior.
Assim, como se verifica, o fundamento legal encontra-se correto, tendo sido usado o critério de valor,
não foi apresentado mais propostas devido às justificativas apresentadas pelo JBRJ, conforme se verifica no
Relatório e Auditoria em epígrafe.

Î Item do Relatório de Auditoria: 9.1.2.1

Recomendação − Que, em futuras contratações, a entidade exija o cumprimento integral das obrigações
contratuais.
Providências adotadas − Foram firmados os contratos com as empresas abaixo relacionadas, para
aquisição de equipamentos de informática. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações
contratuais assumidas, solicitou-se no edital a prestação de garantia em favor do JBRJ, equivalente a 5% do
valor global deste Contrato, com fulcro no § 2º do Art. 56 da Lei nº 8.666/93.
Contrato nº
010/2005
011/2005

Empresa contratada
SOS Norte Informática
Borgetec Ind. e Com. Ltda

Valor
(em reais)
87,90
98,40

Modalidade

Vigência

caução em espécie
caução em espécie

05/01/2006
30/12/2005
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O JBRJ envidou esforços no sentido de assegurar a garantia contratual, conforme se verifica no
processo. Foram enviadas diversas correspondências e e-mails às empresas em questão. Entretanto, por
motivo alheio não foram apresentadas.
Os equipamentos foram entregues em perfeitas condições e as garantias dos mesmos foram atendidas,
não ocasionando lesão ao erário.
Em que pesem as empresas não terem apresentadas as garantias contratuais, os serviços foram
atendidos a contento, conforme informa nos autos do processo, a área de Informática, responsável pela
fiscalização e recebimento dos equipamentos.
Assim sendo, observado o princípio da economicidade e da eficácia, a Instituição observou que não
existia risco de lesão ao interesse público, em decorrência, não precisou aplicar sanções às empresas, uma
vez que o particular desempenhou suas prestações de modo satisfatório.
12.2 − Apuração de denúncias recebidas
Não houve.
12.3 − Recursos Humanos
12.3.1 − Quantitativo de pessoal
Cargo
pesquisador titular
pesquisador pleno
pesquisador adjunto
assistente de pesquisa
Subtotal
tecnologista sênior
tecnologista pleno
tecnologista Junior
Subtotal
analista sênior
analista junior
Subtotal
técnico 1
técnico 2 e 3
Subtotal
assistente em C&T
auxiliar técnico
auxiliar em C&T
Subtotal

Presidência
0
0
0
0
0
05
0
0
05
05
02
07
02
02
04
04
0
0
04

ENBT
0
0
0
0
0
0
0
01
01
0
0
0
0
02
02
01
0
0
01

Dipeq
22
0
02
16
40
05
0
10
15
0
0
0
09
02
11
08
04
03
15

Prefeitura
01
0
0
01
02
09
0
06
15
05
0
05
12
04
16
02
10
02
14

Dirad
0
0
0
0
0
03
01
06
10
10
05
15
11
0
11
25
01
05
31

Total
23
0
02
17
42
22
01
23
46
20
07
27
34
10
44
40
15
10
65

Total cargo efetivo

20

04

81

52

67

224

06
01

02
0

0
0

01
0

03
01

12
02

04

0

0

0

0

04

0
11

0
02

0
0

0
01

0
04

0
18

31

06

81

53

71

242

Dipeq
09

Prefeitura
06

Dirad
10

Total
42

nomeados (s/ vínculo)
requisitados
exercício
descentralizado
outras situações
Total

Total geral

12.3.2 − Quantitativo de cargos comissionados
Cargo comissionado

Presidência
16

ENBT
02

12.3.3 − Quantitativo de pessoal cedido e requisitado
Somente um servidor cedido para a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, Sr. Sergio de Almeida
Bruni, matrícula Siape n° 6673495, cujos valores em aberto para ressarcimento são referentes aos meses de
novembro/2006 (R$ 13.053,65) e dezembro/2006 (R$ 12.556,40). Contudo, o ressarcimento dos respectivos
valores ainda está no prazo de pagamento (3 meses).
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12.3.4 − Atos de concessão de aposentadoria, pensão, admissão e desligamento
Considerando a nova metodologia de trabalho implementada na Controladoria-Geral da União no Estado
do Rio de Janeiro (CGURJ), com o objetivo de agilizar o atendimento à IN TCU nº 44/2002 (Sistema SISAC),
os processos de aposentadorias e pensões encontram-se arquivados nesta Unidade, tendo sido analisados
pela Auditoria Interna do JBRJ e permanecem para análise da CGURJ.
12.3.4.1 − Aposentadorias concedidas

Î Ricardo Antônio Farias Maia (mat. Siape: 0139834)
• Fundamento legal - art. 40, inciso I da CF, na redação dada pela Lei 10.887/40, c/c art. 186 - §
1º, inciso I e art. 204 da Lei 8.112/90.
• Portaria JBRJ nº 63, de 22 de março de 2006.
• Publicada no DOU em 31 de março de 2006.

Î Maria de Fátima Verbicaro Ramos (mat. Siape: 0686016)

• Fundamento legal - art. 186, inciso III, alínea "a", da Lei 8.112/90 c/c o art. 3º da EC 41/2003,
acrescido das vantagens previstas no art. 2º da Lei 8.911/94 e no art. 62 - A da Lei 8.112/90.
• Portaria JBRJ nº 213, de 22 de novembro de 2006.
• Publicada no DOU em 1º de dezembro de 2006.

Î Gilvan Olivieira Nascimento (mat. Siape: 0686844)

• Fundamento legal - art. 186, inciso III, alínea "d", da Lei 8.112/90, c/c art. 40, inciso III alínea "d"
da CF/88, na redação dada pela EC nº 20/98 e art 3º da EC nº41/2003.
• Portaria JBRJ nº 65, de 24 de março de 2006.
• Publicada no DOU em 04 de abril de 2006.
12.3.4.2 − Pensões concedidas

Î Glória Maria da Conceição (mat. Siape: 04810449)
• Fundamento legal - Lei 8.112/90, art. 215 e 217, inciso I, alínea "a".
• Portaria JBRJ nº 144, de 12 de julho de 2006.
• Publicada no DOU em 14 de julho de 2006.

Î Valdizete Evangelista de Souza (mat. Siape: 04842448)

• Fundamento legal - Lei 10.887/2004, art. 2º, inciso II c/c a Lei nº 8.112/90, art. 215, art. 216 § 1º,
art. 217 - inciso I - alínea "c" e art. 218 § 2º.
• Portaria JBRJ nº 165, de 11 de setembro de 2006.
• Publicada no DOU em 20 de setembro de 2006.
Os atos de concessão encontram-se regulares, conforme se verifica nos respectivos processos, e foram
cadastrados no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissões e Concessões (SISAC), conforme
determina a IN/TCU nº 44/2002.
12.3.4.3 − Admissão

Î Celso Lemos da Silva (mat. Siape: 1519685) - DOU e exercício em 02/02/2006.
Î Júlio Jorge Araujo Cardoso (mat. Siape: 1535878) - DOU e exercício em 09/6/2006.
Î Luciana Mendes Leal (mat. Siape: 1528447) - DOU e exercício em 10/4/2006.
Î Pedro de Araujo Lima Constantino (mat. Siape: 1552239) - DOU e exercício em 22/9/2006.

12.3.4.4 − Exoneração/Vacância

Î Adilson de Almeida Junior (mat. Siape: 1358798) - DOU em 08/11/1006
Î Adriana de Oliveira Resende (mat. Siape: 1358807) - DOU em 12/7/2006
Î Alexandra Moraes Morgado (mat. Siape: 1078200) - DOU em 08/3/2006
Î Aline Cristine Xavier da Silva (mat. Siape: 1482117) - DOU em 24/02/2006
Î Luciana Mendes Leal (mat. Siape: 1528447) - DOU em 04/9/2006
Î Luiz Fernando da Costa e Cunha (mat. Siape: 1358717) - em DOU 07/12/2006
Î Ricardo Calmon Reis de Souza (mat. Siape: 1238442) - DOU em 02/02/2006
Î Silas Soares Leite Junior (mat. Siape: 1440611) - DOU em 09/5/2006
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12.4 − Diárias iniciadas no final de semana ou feriado
Beneficiário

Local de
destino

Período

Objetivo

André Montovani
Oliveira

servidor

GramadoRS

03 a
11/11/2006

Participação no Congresso Nacional
de Botânica.

702,62

atendido

Isabel Aparecida
Custódio

colaborador
eventual

Campinas
-SP

19 a
23/5/2006

Coleta de material botânico e
levantamento bibliográfico.

412,32

atendido

Reserva
Biológica
de
Tinguá-RJ

23 a
26/6/2006

Coleta de material botânico e
registros fotográficos.

309,24

atendido

São
colaborador
Paulo-SP
eventual

02 a
16/8/2006

Visita técnica ao herbário do
IBUSP/São Paulo e identificação de
espécies.

412,32

atendido

GramadoRS

03 a
11/11/2006

Participação no Congresso Nacional
de Botânica.

412,32

atendido

Arno Fritz das
Neves Brandes

Parque
colaborador Nacional
de Itatiaiaeventual
RJ

20 a
24/5/2006

Coleta e marcação de material
botânico para o desenvolvimento do
projeto “Anatomia do lenho e
Dendrocronologia de leguminosas
lianescentes do Parque Nacional de
Itatiaia”.

412,32

atendido

Luciana
Fernandes Gomes
da Silva

Reserva
Ecológica
colaborador
de Macaé
eventual
de CimaRJ

16 a
20/6/2006

Coleta de material botânico para
complementar dados do estudo
taxonômico e de distribuição deste
táxon na Mata Atlântica.

412,32

atendido

Mariana Andrich

Parque
colaborador Nacional
eventual
de ItatiaiaRJ

20 a
24/10/2006

Realização de coletas de dados
fenológicos de floração frutificação e
queda foliar e marcação de
indivíduos para cruzamentos

412,32

atendido

Úsula da Silveira
Peixoto

Reserva
colaborador Biológica
eventual
do
Tinguá-RJ

01 a
10/12/2006

Coleta de material botânico para
realização das análises relativas ao
estudo da variação intra-específica
do lenho e das folhas de tabuia
cassinoides.

979,26

atendido

Rubia Graciele
Patzlaff

colaborador Petrópolis
eventual
-RJ

19 a
26/8/2006

Coleta de dados relacionados às
espécies medicinais
comercializadas.

721,56

atendido

Luiza São Thiago
Martins

colaborador Arraial do
eventual
Cabo-RJ

12 a
16/5/2006

Coleta de sementes e observação
das características climáticas.

412,32

atendido

Izar Araújo
Aximoff

Parque
colaborador Nacional
de Itatiaiaeventual
RJ

28 a
31/7/2006

Realização de experimentos
relacionados ao estudo do sistema
reprodutivo das duas espécies
vegetais estudado no mestrado.

309,24

atendido

Nome

Jacira Rebelo
Lima

Valor
(em reais)

Resultado
final

Edson Bedim

servidor

Cabo
Frio-RJ

08 a
09/12/2006

Reunião na Prefeitura de Cabo Frio.

179,02

atendido

Karen Lúcia Gama
de Toni

servidor

GramadoRS

02 a
06/11/2006

57º Congresso Nacional de
Botânica.

488,08

atendido

servidor

Itajaí-SC

25/3 a
01/4/2006

11º Congresso Brasileiro de
Ficologia.

692,24

atendido

Monsuaba
/Bracuí-RJ

11 a
14/11/2006

Atividades de campo.

343,68

atendida

Renata Perpétuo
Reis

Cristiane Hollanda
Rangel

servidor

Ilhéus-BA

02 a
07/9/2006

7º Congresso Internacional Manejo
de Fauna Silvestre na Amazônia.

491,05

atendida

Marcia Salgueiro
Maria Wendel

servidor

BrasíliaDF

04/8/2006

2º Fórum Governamental de Gestão
Ambiental – MMA.

113,70

atendida
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13 − OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
13.1 − Orçamento, receitas e parcerias
As alterações orçamentárias, devido aos pedidos de créditos, visaram ampliar a dotação para o
pagamento da Folha de pessoal ativo e Contribuição da União ao Regime de Previdência dos Servidores
Públicos, em R$ 1.866.282,00 e 640.648,00, respectivamente. Houve também a necessidade de cancelamento
na dotação de Auxílio Transportes para atender ao benefício de Assistência Médica em R$ 35.000,00. Em
razão de existência de superávit financeiro no exercício de 2005, foi autorizada através da Portaria nº 45, de
11/12/2006, publicada no DOU de 12/12/2006, a troca de fonte 250 por 650 para contemplar o Instituto em R$
221.226,00.
A execução dos recursos fixados na Lei Orçamentária e nos créditos concedidos atingiu excelente
percentual, superior a 99%, não considerando as despesas com Pessoal (ativos, inativos e pensionistas),
Benefícios (alimentação, transporte, saúde e pré-escola) e Contribuição ao Regime de Previdência. Houve
contingenciamento dos recursos, da ordem de R$ 47.080,00, no caso das ações (atividades e projetos) do
orçamento do JBRJ. Com relação às emendas parlamentares, o valor contingenciado correspondeu a R$
750.000,00. Desses, R$ 350.000,00, relativo à obra de implantação do Centro de Cultura e Meio Ambiente
Antonio Carlos Jobim, e R$ 400.000,00, relativo à obra de reforma da Casa Pacheco Leão.
Estão relacionados a seguir os valores executados de acordo com os principais grupos de despesas:
Pessoal (ativos, aposentados e pensionistas) ........................................ R$ 13.997.082
Contribuição ao Regime de Previdência .................................................. R$ 2.844.328
Benefícios (alimentação, transporte, saúde, pré-escolar)........................ R$
916.976
Administração da Unidade ....................................................................... R$ 3.442.823
Ações finalísticas ..................................................................................... R$ 1.404.175
Capacitação ............................................................................................. R$
44.380
Emendas parlamentares .......................................................................... R$ 2.226.515
Destaques (Capes + Finep) ..................................................................... R$
212.270
Quanto à receita devido à arrecadação própria, a previsão inicial que era de R$ 1.924.362,00, atingiu o
montante de R$ 1.632.042,51, ficando abaixo da meta. Em relação aos anos de 2004 e 2005, a arrecadação
manteve-se no mesmo patamar. O número de visitantes em relação a esses mesmos anos foi maior em cerca
de 7.000 pessoas. Em relação ao ano anterior, os itens aluguéis e eventos tiveram maior impacto sobre a
arrecadação, representando uma perda da ordem de R$ 97.000,00. Vale salientar que a tabela de preços de
visitação não é reajustada desde 23/7/99.
A Assessoria de Gestão de Receitas gerenciou as atividades operacionais que envolvem a venda de
ingressos, bem como registrou e acompanhou o recebimento dos demais tipos de receitas, e fiscalizou os
contratos de Concessão Onerosa de Uso, como os das Lanchonetes Carol Bisoni Alimentos Ltda, Livraria da e
Loja de Souvenir da Associação de Amigos do JB, e a Permissão de Uso Oneroso com a Empresa VIVO.
O destaque no exercício deve-se à implantação da bilhetagem eletrônica no mês de junho, que se
manteve em face de teste durante dois meses e que após, juntamente com novos procedimentos para venda
de ingressos, proporcionou um melhor controle dos valores arrecadados com essa receita, correspondente a
cerca de 80% do total arrecadado no JBRJ.
Na área de Parcerias, o sistema de acompanhamento de convênios implementado no ano anterior foi
melhorado na medida em que a operação do mesmo detectou campos que poderiam sofrer modificações.
Dentre as pequenas e eficientes modificações, pode ser citada a melhoria no acompanhamento dos Termos
devido ao monitoramento de vigências que emite informe aos responsáveis da área em tempo hábil de
tramitação de Termos Aditivos. Dentre os Termos de Convênio, Parcerias e Cooperações Técnicas pactuados
pelo Instituto, 48 foram mantidos, outros 28 foram assinados e 17 foram encerrados.
13.2 − Declaração referente ao item 15 do anexo II
13.3 − Declaração referente ao item 16 do anexo II
13.4 − Declaração referente ao item 17 do anexo II
As citadas declarações estão juntadas a seguir.

24

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2006

14 – 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.
Deve ser ressaltado que o Jardim Botânico está mais forte nas suas atividades de pesquisa. O aumento
significativo do investimento em 2006 atendeu uma antiga expectativa. A conclusão da informatização do
Herbário e a criação do Centro de Conservação da Flora Brasileira são duas das mais importantes atividades
previstas para o próximo ano.
A consolidação dos cursos de pós-graduação e extensão na ENBT e a melhoria da eficácia
administrativa na Diretoria de Administração e Finanças, confirmada pela execução orçamentária de 99 %,
são avanços a serem destacados.
O Arboreto foi valorizado com a restauração de quase todos os espaços construídos. A reforma do piso
e a restauração do Museu são conquistas asseguradas para 2007. Além disso, o Jardim Botânico conta agora
com um espaço de cultura e meio ambiente já reconhecido pela sociedade.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2007.

LISZT VIEIRA
Presidente do JBRJ
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